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باب الوقف
م / وهو تحبيس الصل وتسبيل المنفعة .

-------
هو تبيس الصل وتسبيل النفعة . تعريف الوقف فقال : – رحه ال –ذكر الصنف 

مثال : أن يقول هذا بيت وقSف ععلSSى الفقSSراء، فأصSل الSبيت مبSوس ( ثSابت ل يبSاع ول يSSوهب ول يSورث ) ، ل
يكSSن أن يتصSSرف فيSSه بSSبيع ول هبSSة ول غي ذلSSك ، ومنفعتSSه مطعلقSSة لعلفقSSراء ، فكSSل مSSن كSSان فقيا̀ اسSSتحق هSSذا

الوقف .
. تسبيل النفعة : أي الغعلة الناتة عن ذلك الصل كالثمرة والجرة

م / وهو أفضل القرب وأنفعها .
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---------------------
 أن الوقف من أفضل القرب إل ال وأجل الطاعات الت حث ال ععليها ووعد– رحه ال –ذكر الصنف 

بالثواب الزيل ، لنه صدقة ثابتة دائمة ف وجوه الب والي ، ولنه إحسان إل الوقوف ععليه ، إما لاجتهم
كالفقراء واليتام والرامل ، أو لعلحاجة إليهم ، كالاهدين والععلمي والتععلمي ونوهم ، وفيه إحسان

لعلواقف ، حيث يري ععليه ثواب وقفه بعد انقطاع أعماله ورحيعله عن هذه الدار .
لقوله تعال ( وافععلوا الي ) .

 الديث الدال ععلى فضعله :– رحه ال –وذكر الصنف 
 ( إذا مات ابن آدم انقطـع عمله إل من ثلث : صدقةقال : قال رسول ال م / عن أبي هريرة 

جارية ، أو ولد صالح يدعو له ، أو علم ينتفع به ) رواه مسلم .
---------------------

وجه الدللة : أن الععلماء فسروا الصدقة الارية بالوقف .
 يعن بزوال التكعليف بالوت وخروجه من دار العمل إل البزخ ، وليس البزخ مكانا̀ لعلعمل ، ومعن[ إذا مات النسان انقطع عمله ]

 إل من ثلثة أشياء ، فإن ثوابا يدوم للنسان بعد موته لدوام أثرها .[ إل من ثلثة ]انقطع عمعلهS : يعن انقطع ثوابه .
 الراد با الصدقة التصعلة الت استمر نفعها كوقف العقارات والكتاب والصاحف والوان ونوS هذا ما يستمر نفعه ببقاء[ صدقة جارية ]

 قوله ( ينتفع به ) هذا قيد ، فهذا يرج الععلم الذي ل نفع فيه ، أو الععلم الذي فيه مضرة كععلم النجوم[ أو علم ينتفع به ]عينه .
Sوالخلق فل تدخل ف الديث .والراد بالععلم الذي ينتفع به ما يعلي : الععلم الذي ععلمه الطعلبة Sيتععلمه ، وكذا الععلوم الفسدة لعلدين

 الكتب الت ألفها ف نفع السعلمي ، قال الععلماء : والكتب أعظمها أثر̀ا– الععلم الذي ينشره بي الناس –الستفيدين الستعدين لعلععلم 
، ويشمل( الديث يشمل ولد الصعلب وولد الولد  ] الراد بالصلح الستقامة ععلى طاعة ال ، [ أو ولد صالح يدعو لهلطول بقائها .

 مع أن دعاء غي الولد ينفع -–الذكر والنثى ) ، وص�ف الولد بالصلح : ليكون دعاؤه مابا̀ فينتفSع والده بدعائهS ، وفائدة التقييد بالولد 
هو تريض الولد ععلى الدعاء لوالديه .

الديث دليل ععلى أن النسان إذا مات انقطع أجر عمعله ، لن ال جعل الدنيا دار تزود وعمل ، إل من
هذه الشياء الثلثة فإنا تبقى ويبقى أثرها وثوابا بعد موت النسان ، ومن هذه الثلثة: 

الصدقة الارية ، والراد با عند الععلماء : الوقف ، وهذا يدل ععلى صحة الوقف وعظيم ثوابه عند ال
تعال بسبب بقاء نفعه ودوام ثوابه .

وهذه الشياء الثلثة إنا بقيت للنسان بعد موته لنا من آثار عمعله .
 عنده مقدرة إل وقف .وقال جابر : ل يكن أحد من أصحاب رسول ال 

: القصود من الوقف أمران
 الجر الاصل لعلواقف .المر الول :
 نفع الوقوف ععليه ف عي الوقف أو غعلته .المر الثاني :

 لو أراد أن يسكنه فهنا انتفع بعي الوقف، ولو أجر–مثال : قعلت هذا البيت وقف ععلى  زيد من الناس 
الناظر البيت وأعطاه الغعلة فهنا انتفع بغعلته .

م / إذا كان على جهة بر ، وسلgم من الظلم .
---------------------

أي : يشتط ف الوقف أن يكون ععلى جهة بر وطاعة ، كالساجد ، والفقراء ، واليتامى ونوها .
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. Sلن القصود به التقرب إل ال ، كبناء مسجد أو مدرسة ععلمية ، أو دارا̀ ريعها لعلفقراء
لو قال : هذا وقف ععلى الغنياء ، فإنه ل يصح ، لنم ليسوا م̀ل لعلقربة .

. [ لكن يشتط أل يكون إث ] فإنه ل يشتط أن يكون ععلى بر Sأما إذا كان ععلى معي
مثال : وقفت هذا البيت ععلى فلن الغن ، فإنه يصح ، لنه ليس ععلى جهة .

. وما يشتط ف الوقف : أن يكون ما ينتفع به انتفاعا̀ مستمرا̀ مع بقاء عينه
فإذا كان ل ينتفع به ععلى سبيل الدوام فل يصح وقفا̀ .

مثال : الطعام ، ل يصح وقفه ، لنه ينفد .
مثال : قعلت : هذه البز وقف ل تعال ععلى الائعي ، فهذا ل يصح وقفا̀ ، وتكون صدقة .

لو وق�ف حارا̀ مقطع الرجل ، فإنه ل يصح ، لنه ل ينتفع به .
الوقف الائز : مثل العقارات والكتب والوان ، مثال : هذه الوان وقف يوضع با الطعام لعلفقراء .

مثال آخر : أن يقول : هذا السلح وقف ععلى الاهدين ف سبيل ال . 

يnبـhرh , فhــأhتhى اhلنkبgــيk ( قhــالhم /  عــن ابــن عمــر  hخgــا بTضnرhأ pر ا , فـhقhــالh : يhــا رhسpــولh أhصhــابh عpمhــ تhأnمgرpهp فgيهhــ ــ nسhي 
لhهhا nصhأ hتnسhبhح hتnئ gش nنgإ " : hالhق . p هnن gي مgدnنgع pسhفnنـhأ hوpه sطhق Tالhم nبgصpأ nمhل hرhبـnي hخgا بTضnرhأ pتnبhصhي أuنgإ ! gهkللhا

, pر ـــ hمpا ع ـــ hهgب hقkـــد hصhتhفـ : hـــال hا " . ق ـــ hهgب hتnقkـــد hصhتhو ,], pبhـــوه pي hلhو , pثhـــور pي hلhا, وhهpل ـــ nصhأ pـــاع hبpيـ hل pـــه kنhأ [ hر nيـhغ
hل , gفnــيkالضhو , gيلgب بgيلg اhللkــهg , وhابnــنg اhلسkــ ا فgــي اhلnفpقhــرhاءg , وhفgــي اhلnقpرnبhــى , وhفgــي اhلرuقhــابg , وhفgــي سhــ فـhتhصhــدkقh بgهhــ

.gهnيhلhع {قhفkتـpم . Tالhم }لuوhمhتpم hر nيـhغ Tيقاgدhص hمgعnطpيhو , gوفpرnعhمnالgا بhه nنـ gم hلpكnأhي nنhا أhهhيـgلhو nنhى مhلhع hاحhنpج 
 : uيgارhخpبnلgة{ لhايhوgي رgفhو} pهpرhمhث pقhف nنـpيـ nنgكhلhو , pبhوهpي hلhو pاعhبpيـ hل , gهgل nصhأgب nقkدhصhت . (

---------------------
 حديث عمر حينما أوقف أرض̀ا بيب ، ليستدل به ععلى بعض أحكام الوقف .– رحه ال –ذكر الصنف 

تhأnمgرpهp فgيهhافhأhتhى اhلنkبgيk  أhصhابh عpمhرp أhرnضTا [ nسhأي يستشيه ف التصرف ف هذه الرض .  ي [
] أي أعز وأجود ، لن النفيس هو الشيء اليد الغتبط به . أhنـnفhسp عgنnدgي مgنnه[  

 ]kبhح hتnئ gش nنgإkابhهhل nصhأ hتnبتشديد الباء ويوز التخفيف ، وأصل البس لغة النع .  س [
] أي وتصدق بغعلتها وبريعها أو بنفعتها وقد جاء ف رواية عند النسائي : احبس أصعلها وhتhصhدkقnتh بgهhا[ 

وسب�ل ثرها .
 ]gاءhرhقpفnلhي اgا فhهgب hقkدhصhتhوهو من ل يقدر ععلى نصف كفايته وكفاية عائعلته ل باله ول بكسبه . فـ [
 أي القارب ، والراد بم قرابة عمر .]وhفgي اhلnقpرnبhى [ 
 ]gابhقuلرhي اgفhجع رقبة ، والراد هنا فك النسان من الرق أو السر ، والعن : أنه يشتى من غعلة الوقف و [

رقاب̀ا فيعتقون ، أو يعان الكاتبون الذين كاتبوا أسيادهم ععلى مقدار من الال يعتقون بدفعه .
 ]gهkللhا gيلgبhي سgفhاختعلف ف معناه فقيل : الراد به الهاد فيشمل شراء السعلحة وأدوات الرب ونو ذلك ، و [

وقيل : أن الراد قي سبيل ال ، كل ما أعان ععلى اعلء كعلمة ال ونشر دينه ونفع السعلمي ، وععلى هذا
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التفسي يدخل فيه أبواب كثية جدا̀ فيدخل فيه إعانة الاهدين ، وبناء الساجد والدارس ودور الرعاية
والستشفيات ويدخل أيض̀ا شراء الكتب وتوزيعها أو الساهة بطبعها ، ورعاية اليتام والعوقي والرامل .

 ]gيلgبkلسhا gنnابhأي السافر الذي انقطع به السفر ول يستطع مواصعلة السفر ، فهذا يعطى من ريع الوقف ما و [
يوصعله إل بعلده .

 ] gفnيkالضhهو من ينزل بالقوم يريد القراء .و [
 ] أي ل حرج ول إث .ل جpنhاحhل[ 
 ] أي قام بفظها وإصلحها ( أي الرض ) .عhلhى مhنn وhلgيـhهhا [
هhا  [ nنـ gم hلpكnأhي nنhأي يأخذ من ريعها ما يتاج إليه من طعام أوكسوة أو مركب .] أ

 ]gوفpرnعhمnالgذه مقيد بالعروف ، وهو ما جرى به العرف وأقره الشرع . ب ] هذا قيد ، فأخ�
] Tيقاgدhص hمgعnطpيhقيل : الراد صديق الناظر ، وهذا القرب لرواية البخاري ( أو يوصل صديقه ) وقيل : الرادو [ 

صديق الواقف ، وهذا فيه ب¤عد .
] Tالhل{ مuوhمhتpم hر nيـhغTالتمول : اتاذ الال أكثر من حاجته ، والراد : أن الناظر يأكل من الوقف لكن ل ] ل

 ) يودعها ف500 ) يأكعلها ، و ( 500 من الوقف ألف ر ، ( – مثل̀ –يتمعلك منه شيئا̀ ، فل يأخذ 
رصيده .

. هذا الديث أصل عظيم ف باب الوقف
. الارية والحسان الستمر Sالديث دليل ععلى فضل الوقف وأنه من الصدقات
عا̀ ف ثواب ال ، قال تعالSه طمSون الوقف من أطيب الال وأحسنSالديث دليل ععلى أنه ينبغي أن يك

̄ا ت¤®بون¬ ( ¯ ح¬̄ت تS¤ن�ف®ق¤وا م® ) .ل¬ن� تS¬ن¬ال¤وا ال�ب®
. الديث دليل ععلى أنه ينبغي للنسان أن يستشي غيه لسيما ذو الفضل وأهل الدين والععلم
الديث دليل ععلى أن لفظ التحبيس صريح ف الوقف فل يتاج إل أمر زائد من نية أو قرينة لفظية ، فإذا

قال : حبست هذه الرض ، أو حبست هذا البيت ، صار وقفا̀ .
. الديث دليل ععلى أنه ل يوز التصرف بالوقف ل ببيع ول بإرث ول ببة
. الديث دليل ععلى أن لعلواقف أن يشتط ف وقفه شروطا̀ ما ل تالف الشرع
. الديث دليل ععلى وجوب العمل بشرط الواقف ما ل يالف الشرع كما سيأت
فل يعلك الواقف الرجوع فيه ، وهذا قول المهور ، Sالديث دليل ععلى أن الوقف عقد لزم بجرد القول

من الععلماء .
وجه الستدلل من وجهي :

 أمر عمر أن يب�س الصل ، والبس هو النع ، والقول أن الوقف عقد جائز يناف : أن النب الوجه الول
التحبيس .

عل®ه® , ل¬ يS¤ب¬اع¤ و¬ل¬ ي¤وه¬ب¤ ذكر أحكام الوقف فقال (  : أن النب الوجه الثاني  .... ) .ت¬ص¬̄دق� ب®أ¬ص�
وقال أبو حنيفة : إن الوقف عقد جائز ، فعلعلواقفS أن يرجع ف وقفه مت شاء .
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 قال ( لا نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض ( الواريث ) قال النبواستدل بديث ابن عباس . أن النب 
. ل حبس عن فرائض ال ) رواه الطحاوي وسنده ضعيف : 

والصحيح القول الول .
اختعلف الععلماء ف حكم بيع الوقف ععلى أقوال ثلثة ؟

 أنه ل يوز بيعه بال .القول الول :
وهذا مذهب مالك والشافعي .

لديث الباب ( غي أنه ل يباع أصعلها ) .
 : أنه يوز بيع الوقف والرجوع فيه .القول الثاني

وهذا مذهب أب حنيفة . وهو قول ضعيف .
 : أنه ل يوز بيعه ول إبداله إل إذا تعطعلتS منافعه بالكعلية ول يكن النتفاع به ول تعميه أوالقول الثالث

إصلحه .
وهذا قول المام أحد وهو اختيار ابن تيمية وتعلميذه ابن القيم .

لو كان الوقف بيتا̀ فاندمت ، أو كان مسجد̀ا ورحل عنه أهل القرية فععلى هذا القول أنه يوز بيعه وإبداله
بشيء آخر يستمر فيه نفعه لعلواقف .

 قال عمر :– تدم – لا بعلغه أن بيت الال الذي ف الكوفة قد نS¬ق¬ب –لا ورد عن عمر ( كتب إل سعد 
انقل السجد الذي بالتم�ارين ، واجعل بيت الال ف ق®بعلة السجد ، فإنه ل يزال ف السجد مصلº ) أخرجه

الطبان ، وكان هذا بشهد من الصحابة ول يظهر خلفه فكان إجاع̀ا [ قاله ف الغن ] .
ويؤيد هذا أن بقاء العي بل منفعة ل فائدة فيه ، وحرمان له من ثوابه .

. الديث دليل ععلى أنه يشتط لعلواقف أن يشتط الستفادة من وقفه
م / وأنفعه : أفضله للمسلمين .

---------------------
أي : أفضل الوقف ما كان أكثر نفع̀ا ، وهو يتعلف باختلف الزمان والكان ، ولذلك ينبغي لعلواقف أن

يستشي من يثق بدينه وععلمه وخبته واطلعه .

م / وينعقد بالقول الدال على الوقف .
---------------------

 والقول ينقسم إلى قسمين :أي : وينعقد الوقف بالقول ، 
 : وهي ما ل يتمل إل الوقف ، فيكفي فيه العلفظ ، فبمجرد ما يتعلفظ بالعلفظ الصريح تثبت هذه العيصريح

وقفا̀ وهي :
وق�فت¤ ، وحب�ست¤ ، وسب�علت¤ .

ً` بجرد نطقه بذلك ] . مثال : وقفت داري هذه ععلى طلب الععلم [ تصي وقفا¤
مثال : حب�ست سيارت ععلى طلب الععلم [ تصي وقفا̀ بجرد نطقه بذلك ] .
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 الكناية : وهي ما يتمل الوقف وغيه ، فل يكفي فيه العلفظ ، بل يشتط انضمام أمر زائد إليه .الثانية :
والكناية هي : تصدقت ، حرمت ، أبدت .
فهذه ل تنعقد با الوقف إل بثلثة شروط :

- النية :1
مثال : قال تصدقت بداري ، وينوي أنا وقف ، فإنا تصي وقف̀ا ، لنه نوى بذلك .

لن قوله [ تصدقت بداري ] لفظ مشتك، فيحتمل أن تكون الصدقة الت ليست هي بوقف، ويتمل أنه يريد
وقفا̀، فعلما كان لفظا̀ مشتكا̀ اشت¤®ط فيه النية .

- أن يقترن بها أحد اللفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية .2
فإذا تعلفظ بعلفظ من ألفاظ الكناية، وضم إليها لفظ̀ا من اللفاظ الباقية، فحينئذ يزول الشكال ويكون وقفا̀.

مثال : إذا قال تصدقت بداري صدقة موقوفة [ تصي وقفا̀ ] .

مثال : قال تصدقت بذه الدار صدقة مبسة [ تصي وقفا̀ ] .
مثال : قال حرمت داري تريا̀ مؤبدا̀ أو تريا̀ موقوفا̀ [ تصي وقفا̀ ] .

- أن ينضم إلى هذا اللفظ [ الذي هو الكناية ] ما يدل على الوقف .3
كأن يقول : تصدقت بداري صدقة ل تباع  فقوله [ ل تباع ] يدل ععلى أن قوله تصدقت يريد بذلك الوقف ،

لن الذي ل يباع هو الوقف  .
أو قال : تصدقت بداري هذه صدق̀ة ل تورث [ فإنه يصي وقفا̀ ] لن الذي ل ي¤ورث هو الوقف .

 ، مثال : أن يبن مسجد̀ا ويأذن لعلناس ف الصلة فيه ، فهذا يكون وقفا̀ ،وينعقد القول بالصيغة الفععلية
لن هذا الفعلS منه يدل ععلى ذلك ، ول يشتط أن يقول هذا وقف ، لن فععله يدل ععلى ذلك .

م / ويpرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع .
---------------------

أي : ويرجع ف الوقف ، وتديد مصارفه وشروطه إل لفظ الواقف وما حدده إذا ل يالف الشرع .
لن عمر وقف وقفا̀ وشرط فيه شروط̀ا , ولو ل يب اتباع شرطه ل يكن فيه فائدة .

ولن الواقف إنا رضي بإخراج هذا الوقوف عن معلكه بذا الشرط فيجب أن يتبع
مثال : لو قال : أوقفت داري ععلى أولدي وأولد أولدي ، فهنا جع بي أولده وأولد أولده ، فيكون ريع

الوقف لم جيعا̀ ، لن هذا شر�طه .
مثال : لو قال : هذا وقف ععلى زيد وعمرو والقدم زيد ، فيعمل بشرطه ، فإنه قد شرط التقدي لزيد ، فيعطى

زيد من الريع وما يكفيه ، فإن فضل شيء فهو لعمرو ، وإن ل يفضل شيء فل شيء له .
مثال : هذا وقف ععلى أولد فلن ، والناظر ععليه فلن ، فيجب العمل بشرطه .

. الشرط الخالف لعلشرع ل يوز الوفاء به
 حرام لنا ليست جهة بر .–هذا البيت وقف يصرف ريعه ععلى أهل الوسيقى 

م / ول يباع إل أن تتعطل منافعه ، فيباع فيجعل في مثله أو بعض مثله .
---------------------
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عل®ه® , ل¬ يS¤ب¬اع¤ و¬ل¬ ي¤وه¬ب¤ , و¬ل¬ك®ن� يS¤ن�Sف¬ق¤ ث¬¬ر¤ه¤  لعمر (أي : ل يوز بيع الوقف لقوله  هذا لفظ)  ت¬ص¬̄دق� ب®أ¬ص�
.البخاري 

 منافعه ، كدار اندمت ، أو أرض خربت وعادت مواتا̀ ول– رحه ال –لكن استثن الصنف Sإذا تعطعلت 
تكن عمارتا ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه ، أو مل بيع قل� العائد منه .

 من أنه يوز بيع الوقف إذا تعطعلتS منافعه هو قول المام أحد وهو اختيار– رحه ال –وما ذكره الصنف 
شيخ السلم ابن تيمية وتعلميذه ابن القيم . ( وقد سبقت السألة ) 

ودليل ذلك ما روي أن عمر كتب إل سعد لا بعلغه أنه قد ن¤ق®ب¬ بيت الال الذي ف الكوفة (أن انقل السجد
الذي بالتم�ارين ، واجعل بيت الال ف ق®بعلة السجد، فإنه ل يزال ف السجد مصلº) أخرجه الطبان .

وكان هذا بشهد من الصحابة ول يظهر خلفه فكان إجاعا̀ . [ قاله ف الغن ] .
ويؤيد ذلك أن بقاء العي بل منفعة ل فائدة فيه لعلواقف ، وحرمان له من ثوابه ، وإذا كان القصود من الوقف

النتفاع ععلى الدوام ، فإن ذلك يتم ف عي أخرى ، وبقاء الول بل نفع تضييع لعلغرض وتفويت له 
عل®ه® ,وذهب بعض الععلماء إل أنه ل يوز بيعه مطعلق̀ا ، وهذا قول الالكية والشافعية لديث عمر ( ت¬ص¬̄دق� ب®أ¬ص�

 ) .ل¬ يS¤ب¬اع¤ و¬ل¬ ي¤وه¬ب¤ , و¬ل¬ك®ن� يS¤ن�Sف¬ق¤ ث¬¬ر¤ه¤
وقال أبو حنيفة : يوز بيعه والرجوع فيه ، لنه صدقة من الصدقات .

 ورجحه شيخ السلم هو الصحيح .– رحه ال –وما ذهب إليه الصنف 

باب الهبة
م / وهي من عقود التبرعات .

---------------------
 أن البة والعطية والوصية من عقود التبعات .– رحه ال –ذكر الصنف 

 أقسام :ثلثةلن العقودS تنقسم إل 
.كالقرض ، والبة ، والوصيSة : عقود تبعات 

عقود معاوضات ( كالبيع ، والجSارة ) .
عقود توثيقات ( كالرهن ، والضمان ) .

م / فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة .
---------------------

8



 تعريف البة فقال : التبع بالال ف حال الياة والصحة ، ويضاف لعلتعريف : بل– رحه ال –ذكر الصنف 
عوض . ( تعليك ف الياة بل عوض ) .

قوله ( التبع بالال ف حال الياة ) فيه بيان وقت البة ، وهذا يرج الوصية ، لن الوصية بعد الوت .
. Sقوله ( بل عوض ) أي بل مقابل ، وهذا يرج البيع ، لنه تعليك بعوض مععلوم

م / والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف .
---------------------

 تعريف العطية والوصية وسيأت بعد قعليل إن شاء ال .– رحه ال –ذكر الصنف 
م / فالجميع داخل في الحسان والبر .

---------------------
أي : كل من البة والعطية والوصية داخل ف الحسان الSأمور به .

قال تعال ( وأحسنوا إن ال يب السني ) .
: مستحبة .الهبة Sحكمها بالنسبة لعلواهب

لقوله تعال ( إن ال يب السني ) .
رواه البخاري ف الدب الفرد . ( تادوا تابوا ) وقال 

 .متفق ععليه كراع لقبعلت ) أو ( لو أهدي إل� ذراع وقال  
. وأما بالنسبة لعلموهوب : فالسنة أن يقبل الدية ول يردها ، لن هذا هديه 

رواه البخار ي . يقبل الدية ويثيب ععليها ) عن عائشة . قالت ( كان النب 

. [وهو العلفظ الصادر من الوهوب له] تنعقد البة بالياب [وهو العلفظ الصادر من الواهب] والقبول
. كل ما جاز بيعه جازت هبته ، وما ل يوز بيعه ل توز هبته
: ̀يشتط لقبول الدية شروطا

 : Tأل يكون  أهدى له حياء وخجل̀ .أول
فإذا ععلم أنه وهب له حياء وخج̀ل فل يوز له أن يقبعلها .

 : Tأل يتضمن مذورا̀ شرعيا̀ .ثانيا
كما لو وقعت موقع الرشوة ، أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل .

 : Tأل تكون مرمهثالثا .
( لعينها )  مثل : النزير ، واليتة ، والدم .

( أو لق الغي ) مثل : الغصوب ، والسروق ، والختعلس .
 أما الرم لكسبه فإنه يوز قبولا ، لن النبقبل هدية اليهودية، مع أن اليهود كانوا يتعامعلون بالربا .

م / وبعد تقبيض الهدية وقبولها ل يحل الرجوع فيها لحديث (العائد في هبته كـالكلب يقيء ثـم يعـود فـي
قيئه) وفي الحديث الخر ( ل يحل لرجـل مسـلم أن يعطـي العطيــة ثـم يرجـع فيهـا ، إل الوالـد فيمـا يعطـي

ولده ) رواه أهل السنن .
---------------------

9



أي : وبعد قبض البة ، ل يوز لعلواهب أن يرجع ف هبته .
رواه البخاري ومسعلم  ث يعود ف قيئه ) يقيء  ( العائد ف هبته كالكعلب لديث ابن عباس قال : قال رسول ال 

فإذا عاد الواهب ف هبته بعد قبضها  كان بنزلة الكعلب الذي يعود ف قيئه .
 ] هذا هو الشبه به ،كالكلب يقيء ] الراجع ف هبته الت أعطاها وأقبضها لعلموهوب له . ( وهذا هو الشبه ) [ العائد في هبته[ 

 ] أي ث يعود فيما تقيأه فيأكعلهS .الغرض من هذا التشبيه : هو تقبيح حال الشب�ه والتنفيثم يعود في قيئهوالقيء : إخراج ما بداخعله .[ 
منه ، هنا وقع التقبيح من وجهي :

: Tالتشبيه بالكعلب .أول 
: Tالتشبيه بالكعلب الذي يقي ث يعود ف قيئه.ثانيا 
دة ف البة والرجوع فيها ، لن هذا الرجوع يدل ععلى الدناءة وععلى لؤم الطبع الديث دليل ععلى تري العو�

، لن الرجوع يدل ععلى أن الواهب تععلقت نفسه بذه البة ، وأنا ل تطب نفسه با .
وجه الدللة من الديث : أنه ع¤رف من الشرع أنه ل يستعمل هذا السعلوب إل ف مقام الزجر الشديد والتنفي

. Sمن الفعل
: اختعلف الععلماء ف حكم الرجوع ف البة ععلى قولي

 تري الرجوع ف البة .القول الول :
وهذا مذهب جهور الععلماء لعلحديث السابق ، واستثنوا الوالد كما سيأت .

 : جواز الرجوع ف البة .القول الثاني
وهذا مذهب أب حنيفة ، وهو قول ضعيف .

تري الرجوع ف البة ممول ععلى البة الت ت قبضها من التهب ، قالوا : لن القيء ف الديث بنزلة
إقباض البة .

أما إذا ل تقبض فإنا تكون غي لزمة ، لكن النابعلة يرون كراهة الرجوع ولو كانت ل تقبض ، وشيخ السلم
 يقول ( آية النافقابن تيمية يرى تري الرجوع ف البة ولو ل تقبض ، لن هذا من إخلف الوعد ، والنب 

ثلث : وإذا وعد أخعلف .. ) فدل هذا ععلى إن إخلف الوعد حرام .
 أن يرجع ف البة .لهيوز يستثن من ذلك الوالد ، فإنه 

وهذا مذهب جهور الععلماء .
 ( ل يSSل لعلرجSل أن يعطSي العطيSة فيجSع فيهSا قال : قال رسSSول ال  الذي ذكره الصنف -عن ابن عباس –

 .داود رواه أبوإل الوالد فيما يعطي ولSده ) 
. جواز رجوع الوالد ف هبته لولده ، لكن بشرط أل يؤدي الرجوع إل التفضيل

مثال : أعطى أولده كل واحد ألف ر ، ث رجع إل واحد منهم وأخذ اللف ، فهذا رجوع ف البة ، لكن
يتتب ععليه التفضيل ، فهذا الرجوع حرام لنه يؤدي إل مذور .

: Tيشترط لرجوع الوالد في هبته شروطا
كما لو قال : وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها .: أن ل يسقط حقه  الشرط الول :

فعلو أن الب وهSSب ابنSه سSيارة ث البSSن وهبهSا أو باعهSا ،: أن تكون البة باقية ف معلك البن  : الشرط الثاني
فالب ف هذه الالة ل يعلك الرجوع ، لنه يعلزم من رجوعه إبطال حق الغي .
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 } ليشSSتي ثوبSا̀ ، فهنSا ليSSس للب أن يرجSع100أعطSSاه { : فعلSSو ل يكون ما وهبه له نفقة  أالشرط الثالث :
ف هبته .

نSSك مSSذي يتمعلSSو الSSة دون الم ، لن الب هSSائز للب خاصSSة جSSوع ف البSSذهب أن الرجSSن الSSهور مSSالش
مال ولده دون الم .

وذهب بعض الععلماء إل العموم ، وقالوا : ل فرق بي الب والم ، لن ف الSSديث ( إل الوالSSد ... ) والم ل
شك أنا والدة .

باب العطية
م / ويجب فيها العدل بين أولده لحديث ( اتقوا ال واعدلوا بين أولدكم ) متفق عليه .

---------------------
 الديث الدال ععلى– رحه ال –أي ويب ععلى الوالد أن يعدل بي أولده ف العطية ، وقد ذكر الصنف 

وجوب العدل ف العطية بي الولد .
 فقال : إن نعلت ابن هذا غلم̀ا كان ل ، فقال رسول العن النعمان بن بشي ( أن أباه أتى به رسول ال 

 عل�ت¬ه مثل¬ هذا ؟ فقال : ل ، فقال رسول ال ع�ه¤ ) وف لفظ ( فانطعلق أب إل النب  : أك¤̄ل ول¬د®ك¬ ن¬  ( فار�ج®
ه ععلى صدقت ، فقال : أفععلت¬ هذا بولد®ك¬ كعلÊهم ؟ قال : ل ، قال : اتقوا ال واعدلوا بي أولدكم ، لي¤شه®د¬

فرجع أب ، فرد تعلك الصدقة ) متفق ععليه .
ه®د ععلى هذا غيي ) ث قال ( أيس¤رك¬ أن يكونوا لك ف البÊ سواء ؟ قال : بعلى. وف رواية لسعلم ( قال : فأش�

قال : فل إذا̀ ) .
[ ابني هذا ] أي أعطيت¤ . إني نحلت] أبو النعمان هو بشي بن سعد  النصاري الزرجي شهد العقبة ث بدرا̀ وما بعدها .[ أن  أباه [ 

 ] الغلم يطعلق ععلى الصب الذي دون البعلوع ويطعلق ععلى الادم ويطعلق ععلى العبد الرقيق وهو الراد هنا [غلماT كان لي] يعن النعمان .[ 
الستخبار  ] أي : أكل أولدك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان ؟ وهذا الستفهام حقيقي ، قصد به النب أكلk ولhدك نحلتhه

عnه ] ل أفعل ذلك بكل أولدي .[ ل[  gجnععلى هذه العطية ] فار Sأي الغلم ، والعن : ارتع الغلم الذي أعطيت ولدك ، لنه سيتتب
 ] ف الب والعطاء والحسانواعدلوا بين أولدكم ] الراد با النحعلة .[ ليشهده على صدقتيمفاسد من القطيعة والعقوق والبغضاء . [ 

 امتنع من الباشرة لذه الشهادة وععلعلها كما ف رواية ] هذا أمر ، وهذا المر أمر تديد ، لنه فأشهد على هذا غيريحت ف الق¤ب¬ل .[ 
أنا شهادة جور فقال ( ل أشهدS ععلى جو�ر ) .

الديث دليل ععلى وجوب العدل بي الولد ف البة وتري التفضيل بي الولد ، فإذا أعطى بعض
الولد مبعلغ̀ا من الال وجب أن يعطي البقية مثعلهم ، ويدل ععلى التحري عدة أمور :

: Tأن الرسول أول . أنكر ععلى بشي هذا التصرف 
: Tأن الرسول ثانيا . أن الور ظعلم ومرم Sساه جورا̀ ، ومععلوم 
: Tأن الرسول ثالثا . أمر برد الغلم ول يقره ععلى هذه العطية 
: Tأن النب رابعا  امتنع من الشهادة ، فعلو كان هذا أمرا̀ جائزا̀ ل يتنع النب . من الشهادة ععليه 
: مفاسد التفضيل

 أو̀ل : وقوع العقوق والقطيعة من البناء الذين ل يعط¬وا .
ثاني̀ا : أن هذا سبب لوجود العداوة والبغضاء بي الولد بعضهم مع بعض .
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 ظاهر الديث أن التفضيل منوع مطعلق̀ا سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم ل ؟
لعموم الديث وعدم الستفصال .

أن العن الذي يصل من التفضيل موجود ولو وجد سبب ف التفضيل . [ وهو القطيعة والبغضاء ] .
وهذا قول ابن حزم .

وذهب بعض الععلماء أنه يوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه ، كأن يص الب أحد أولده بالعطية لاجته
أو لرضه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لشتغاله بطعلب الععلم أو نو ذلك .

واختار هذا ابن قدامة وابن تيمية .
: اختعلف الععلماء ف كيفية التسوية بي الولد الأمور با شرعا̀ ععلى قولي

 أن الراد بالتسوية أن يكون للنثى مثل ما لعلذكر .القول الول :
 ر .100 ر ، فإنه يعطي البنت 100فإذا أعطى الذكر 

وهذا قول المهور ، واستدلوا بدليعلي :
 قال ( سووا بينهم ) قالوا والراد بالسوية أن يكونففي بعض روايات حديث النعمان بن بشي أن الرسول 

ذكرهم وأنثاهم سواء .
 قال ( سSووا بي أولدكم ف العطية ، فعلو كنت¤ مفض̀ل أحدا̀ لفضعلت النساء )ولديث ابن عباس أن النب 
أخرجه البيهقي وابن عدي . 

 : أن الساواة تكون ععلى قدر الرث ( لعلذكر مثل حظ النثيي ) .القول الثاني
وهذا قول المام أحد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز .

أن ما أعطاه هذا الولد ، هو حظه لو مات الواهب .
وفيه اقتداء بقسمة ال وهو الكم العدل .

وهذا القول هو الراجح ، لن الذكر أحوج من النثى . 
نل الم كالب ف التسوية بي أولدها ف العطية ؟

ذهب بعض الععلماء أن الم كالب ف وجوب التسوية بي الولد ف العطية ، وذلك لمرين :
 ( اتقوا ال واعدلوا ..) فكما أن الب والد فكذلك الم والدة . : عموم قول النب المر الول

 أن ما يصل ف تصيص الب بعض أولده من الفاسد حاصل بتخصيص الم .المر الثاني :
: الواجب على الب إذا فضل أحد أولده بهبة ثلثة أمور

Tة : : أولSSوع ف البSSه الرجSSذ منSSد ويأخSSى ممSSع ععلSSإنه يرجSSر ، فSSط الخSSيارة ول يعSSدا̀ سSSه ممSSى مث̀ل ابنSSإذا أعطSSف
أو يعطي العطية ويقسمها بينهم . : ثالثاT. أو يعطي الخر مثل ما أعطى الول  : ثانياT. السيارة 

فهو مي بي أحد هذه المور الثلثة .
. لو فضل الب أحد أولده ببة ث مات قبل التسوية فإنا ل تثبت

لنا جور ( وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ) .
وععلى هذا : فيجب ععلى البن أن يرد هذه البة ف التكSة أو يأخذ الولد مثل ما أخذ قبل القسمة .

 يقبل الهدية ويثيب عليها .م / وكان النبي 
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---------------------
 حديث عائشة ليستدل به ععلى مشروعية الدية .– رحه ال –ذكر الصنف 

 :لمرينالديث دليل ععلى مشروعية قبول الدية وعدم ردها إل لعذر شرعي .
 . : أن قبول الدية هو هدي النب المر الول
 : أن ف قبولا فوائد متعددة منها : إرضاء الهدي ، وجب خاطره ، وتقديرا̀ لديته ، والنظر إليهاالمر الثاني

بعي العتبار ، ولن ف ردها : مالفة لعلسنة ، وفيه كسر لقعلبS الهدي وإساءة إليه .
رواه البخاري ف الدب الفرد . ( تادوا تابوا ) قال قد و

 .متفق ععليه كراع لقبعلت ) أو ( لو أهدي إل� ذراع وقال 
: ل خلف بي الععلماء ف مشروعية قبول الدية، وإنا وقع اللف هل قبولا واجب أم ل، ععلى قولي

 أن قبولا ليس بواجب .القول الول :
للحاديث السابقة ، وهذه سنة فععلية ، والفعلS ل يدل ععلى الوجوب وإنا يدل ععلى الستحباب .

 : أن قبولا واجب .القول الثاني
وهذا قول ابن حزم .

 ( أجيبوا الداعي ، ول تردوا الدية ) رواه ابن أب شيبة وأحد .لديث ابن مسعود . قال : قال رسول ال 
 يعطين العطاء ، ..... فقال : إذا جاء من هذا الال وأنت غي مشرف ولولديث عمر . ( كان رسول ال 

سائل فخذه ، وما ل فل تتبعه نفسك ) متفق ععليه .
هل الدية تقتضي الثابة ؟

الصل أن الدية ل تقتضي ثوابا̀ ، فل يعلزم من أهدي¬ له شيء أن يثيب من أهداه ، لكن يستحب أن يثيب
 .ععليها لفعلS النب 

 كان يثيب .ل حرج ععلى من أثيب ععلى هديته أن يقبل الكافأة لن النب 
م / وللب أن يتملك مــن مـال ولـده مــا شــاء ، مــا لـم يضـره أو يعطيـه لولـد آخــر ، أو يكـون بمـرض مــوت

أحدهما لحديث ( أنت ومالك لبيك ) .
---------------------

 ( أنSت ومالSSك– رحSه ال –أي : ويوز للب أن يتمعلك من مال ابنه مSSا شSاء لعلحSSديث الSذي ذكSره الصSنف 
لبيك ) .

: لكن لتمعلك الب من مال ولده شروط هي
. أن ل يضر الولد

 .رواه ابن ماجهلديث ( ل ضرر ول ضرار ) 
فعلSSSو كSSSان البSSSن ليSSس عنSSده إل سSSيارة يركبهSSSا ، أو بيSSSت يسSSكنه مث̀ل ، فعليSSSس للب أن يتمعلكهSSSا ، ويSSSتك ولSSSده

بدون سيارة لديث ( ل ضرر ول ضرار ) .
. أن ل يكون وسيلة للتفضيل
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فSإذا كSان الب ينSع أن يصSSص أحSد أولده مSSن مSاله ، فكSSذلك ينSع كSونه يتمعلكSه مSSن ابنSه زيSد ويعطيSه عمSرا̀ ،
فهذا منوع من باب أول .

أن ل يكون في مرض أحدهما المخوف . 
لن النسان إذا مرض مرضا̀ موف̀ا ل يعلSSك مSSن مSاله إل الثعلSث، فهSذا هSو الSذي يعلSSك أن يتSبع بSه ، وععلSSى هSSذا
إذا مSSSرض الب مرضSSSا̀ موفSSS̀ا فعليSSSس لSSSه أن يتمعلSSSك الن ، كSSSذلك البSSSن إذا مSSSرض مرضSSSا̀ موفSSSا̀ فعليSSSس للب أن

يتمعلك، لننا لو قعلنا يتمعلك، لكان تعلك مال غيه، لن هذا الال لعلورثة لنعقاد سبب الرث .
باب عطية المريض 

م / والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف ، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث .
---------------------

 أحكام عطية الريض مرضا̀ موفا̀ .– رحه ال –ذكر الصنف 
تصرفات الريض وتبعاته :

: الريض Sما يتععلق بتصرفات
كل تصرفات الريض صحيحة ما دام أن عقعله باقÏ ، يعلك أن يبيع ويعلك أن يشتي أن يزارع أو يشارك .

: ما يتععلق بالتبعات
 أقسام :3المرض ينقسم إلى 

 : الرض غي الخوف .القسم الول
هذا حكمه حكم الصحيح ، فعللنسان أن يتبع من كل ماله .

فعله أن يتبع بميع ماله ، له أن يتبع لولده .
 : الرض مرضا̀ موفا̀ ( يشى منه اللك ) .القسم الثاني

ومن كان ف حكمه كالواقف بي الصفي ، ومن قدم ليقتل قصاصا̀ وكراكب البحر حال هيجانه .
فهذا ليس له من ماله تبع̀ا إل الثعلث ( كأنه مات ) .

وحكمه حكم الوصية : فل توز بزيادة ععلى الثعلث ول لوارث بشيء ولو أقل من الثعلث إل بإجازة الورثة .
 فجزأهملديث ابن عمر ( أن رج̀ل أعتق ستة معلوكي عند موته ل يكن له مال غيهم ، فدعا بم النب 

. Sأثلث̀ا ، فأعتق اثني وأرق أربعة ) رواه مسعلم
باب الوصايا

هي المر بالتبع بالال بعد الوت ، أو المر بالتصرف بعد الوت .الوصايا جع وصية 
قوله ( بعد الوت ) احتازا̀ من البة ، فإنا تبع ف حال الياة .

 )Sر .100مثال تبع بال : أوصيت لفلن بعد موت ب ( 
مثال التصرف : وصيي ععلى أولدي الصغار فلن .

م / وعن ابن عمر مرفوعاT ( ما حق امرىء مسلم له شيء يريدp أن يوصي فيه ، يبيت ليلتين إل ووصيتpه
مكتوبة عنده ) متفق عليه .

---------------------
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 حديث ابن عمر (ما حق امرىء مسعلم له شيء يريد¤ أن يوصي فيه ، يبيت ليعلتي– رحه ال –ذكر الصنف 
إل ووصيت¤ه مكتوبة عنده )  ليستدل به ععلى مشروعية الوصية ، والبادرة بكتابة الوصية .

 ] هذا الوصف خرج مرج الغالب فل مفهوم له مسلم ] ما الزم والحتياط لعلمسعلمS إل أن تكون وصيته مكتوبة عنده .[ما حق امرىء[ 
 ] جاء ف رواية ف غي الصحيحي بعلفظ ( له مال ) . يتناول الال والقرضله شيء، فإن وصية الكافر جائزة عند أهل الععلم .[ 

 ] عند مسSعلم ( يبيت ثلث ليال ) .[ليلتين ] جاء عند أحد ( حق ععلى كل مسعلم أل يبيت .... ) .[ يبيتوالكفارات والدين .[ 
 ] سواء كتبها بنفسه أو كتبها له غيه .مكتوبة

. والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والجاع
قال تعال ( من بعد وصية يوصي با أو دين ) .

قال تعال ( كتب ععليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيا̀ الوصية ) .
 مسSSSعلم لSSه شSSيء يوصSSي بSSه يSSبيت ليعلSSة أو ليعلSSتي إلامSSرئ ( مSSا حSSق  الSSذي ذكSSره الصSSنف -وعSSن ابSSن عمSSر –

.متفق ععليه ووصيته مكتوبة عنده ) 
وقد أجع الععلماء ف جيع المصار والعصار ععلى جواز الوصية [ قاله ابن قدامة ] .

اءوالحكمة من مشروعيتهاSSدنيا ، ورجSSاد ف الSSال العبSSع بي مصSSريفة ، تمSSد شSSة ، ومقاصSSور جعليعلSSفلم : 
الثSSواب والSSدرجات الععلSSى ف الخSSرة ، ففSSي الوصSSية يصSSل الوصSSي رحSSه وأقربSSاءه الSSذين ل يرثSSون ، وي¤SSدخل
السعة ععلى التاجي ، ويفف الكرب ععلى اليتامى والساكي . وف الوصية مصعلحة لعلموصي حيث جعSSل
السلم له جزء̀ا مSSن مSاله يبقSى ثSوابه ععليSه بعSد وفSاته ، وبSذا يتSدارك مSا فSاته مSن أعمSSال الSSب والحسSان ف

حياته .
لكن اختعلف الععلماء هل هي واجبة أم مستحبة ؟

 : أنا غي واجبة إل من ععليه حقوق لعلناس .القول الول
وهذا قول أكثر الععلماء .

 أنا واجبة .القول الثاني :
وهو قول داود الظاهري وابن حزم .

لقوله تعال ( كتب ععليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيا̀ ...... ) .
قالوا : معن كتب يعن فرض .

Sد معنSSى ، ويؤيSSد أوصSSتي إل وقSSولديث الباب ، وجه الدللة : قالوا معناه : ليس من حق السعلم أن يبيت ليعل
الديث رواية عند الدارقطن ( ل يل لسعلم أن يبيت ليعلتي إل ووصيته مكتوبة عنده ) .

والرجح القول الول . 
. ̀الديث دليل ععلى استحباب الوصية لن ترك ما̀ل كثيا

لقوله ( ..... وله شيء يريد .. ) .
ولقوله تعال ( كتب ععليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيا̀ الوصية .. ) ، والراد بالي الال الكثي .

: والوصية تري فيها الحكام التكعليفية المسة
، كما سبق .لن ترك خيا̀ وهو الال الكثي  تستحب :

 بأكثر من الثعلث لغي وارث لديث سعد ( الثعلث والثعلث كثي ) .:وتحرم 
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وإنا م¤نع الوصي من الزيادة ععلى الثعلث لمرين :
 ل يأذن لسعد إل بالثعلث، فدل ععلى أن الثعلث هو النهاية وما زاد فهو منوع منه . أن النب المر الول :
 أن ما زاد ععلى الثعلث داخل ف الضارة الت قال ال فيها ( من بعد وصSية يوصSي بSا أو ديSن غيالمر الثاني :

مضار ) .
.داود رواه أبو  ( إن ال أعطى كل ذي حق حقه ، فل وصية لوارث ) لوارث بشيء . لقوله أيضا̀ وترم 

 ، لن هذا يضر بالورثة .وورثته متاجون وصية فقي تكره :
 لسعد ( .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خي من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) .لقوله 

 ععلSSى مSSن ععليSه ديSSن ، وف ذمتSه حقSوق ولSديه أمانSSات وعهSد ، فSإنه يSSب أن يوضSح ذلSك كعلSه بالكتابSةتجب :
الواضحة العلية ، الت تدد الديون إن كانت حالة أو مؤجعلة .

، وهذا مذهب جهور الععلماء . ل وارث له ماله ، لنكل  : بتجوز
 منSع مSSن الزيSادة ععلSSى الثعلSث لSSق الورثSة ، فSSدل ععلSSى أن مSSن ليSس لSهوهذا يفهم من حديث سعد ، لن النSب 

ورثة ، فل مانع أن يزيد ععلى الثعلث ، بل ل مانع أن يوصي باله كعله ، لزوال الانع .
. الث ععلى البادرة لكتابة الوصية لثلثة أمور : بيانا̀ لا ، وامتثا̀ل لمر الشرع ، واستعدادا̀ لعلموت

الديث دليل ععلى أن الكتابة تكفي لثبات الوصية والعمل با ول يتاج إل إشهاد .
: مقدار ما يوصي به ، اختعلف الععلماء ف الستحب ف الوصية ، هل الثعلث أو ما دون الثعلث ععلى قولي

 : أن الستحب ف الوصية ما دون الثعلث ( بالربع أو بالمس ) .القول الول
وهذا قول ابن عباس .

 ) رواه البخSSاري قال : الثعلث والثعلSSث كSSثيقال ابن عباس (لو أن الناس غضوا من الثعلث إل الربع ، لن النب 
.
جاء عن أب بكر أنه أوصى بالمس وقال : ( رضيت لنفسي ما رضيه ال لنفسه ) .و

يشي إل قوله تعال ( واععلموا أنا غنمتم من شيء فأن ل خسه ) .
وبه قال المام أحد والشافعي وإسحاق .

 : أن الستحب هو الثعلث .القول الثاني
وهذا قول جاعة من النابعلة .

واستدلوا بديث ( إن ال تصدق بثعلث أموالكم عند وفاتكم ) .
والول أرجح ، لن حديث سعد نص واضح ععلى أن الفضل ما دون الثعلث لمرين :

 : لنه قال : والثعلث كثي .المر الول
 : لنه قال : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خي من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) .المر الثاني

 الفضل أن تصرف الوصية ف أعمال الب ، وأولها القرابة الذين ل يرثون إذا كانوا فقراء.
. الوصية ل تنفذ إل بعد موت الوصي

ولعلموصي الرجوع قبل الوت .
ويوز تغييها لنا ل تثبت إل بعد الSوت .
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مبطلت الوصية: 
Tبرجوع الوصي .أول : 
Tبوت الوص¬ى له ، لن حقه ف الوصية ما يكون إل بعد موت الوصي .ثانيا : 
Tتعلف العي الوصى با .ثالثا : 

ي ، فهنSSا الوصSSى لSSه ليSSس لSSه SS®ات الوصSSي ، ث مSSوت الوصSSل مSSات قبSSذا البعي ، ث مSSيت لفلن بSSال : أوصSSمث
شيء .

Tبقتل الوص¬ى له الوص®ي .رابعا : 
والقاعدة الفقهية تقول ( من تعجل شيئ̀ا قبل أوانه ععلى وجه مرم عوقب برمانSه ) .

Tبرد الوص¬ى له لعلوصية بعد موت الوصي .خامسا : 
قال ابن قدامة : ل نععلم فيه خلفا̀ لنه أسقط حقه .

. أو غي مصور فإنه ل يشتط القبول Sإذا كانت الوصية  ععلى غي معي
فتثبت الوصية  بجرد موت الوصي .

مثSSال : أوصSSى بSSدراهم لبنSSاء السSاجد ، فهنSا ل  يشSSتط قبSSول مSSن مSSدير الوقSاف ، لن السSاجد جهSة وليسSSت
ذات معلك .

وكذلك لو أوصى بدراهم لعلفقراء ، ل يشتط قبول جيع الفقراءS ، لنه ل يكن حصرهSم .
أما إذا كانت الوصية ععلى معي فإنه يشتط القبSول .

بثعلث ماله يصرفه إل الفقراء .،  ومن وصي¬ بشيء ل يصر وصيا̀ ف غيه Sمثال : أوصى لشخص
هذا الوصي ل يكون وصيا̀ ف تزويج بناتSه .

. يرج الواجب كعله من دين وحج وغيه من كل ماله بعد موته وإن ل يوص به
 } ر ،2000 { } ر ، وزكSSاة 1000 } آلف ، وععليSSه ديSSن { 5مثSSال : رجSSل لSSا مSSات وجSSدنا عنSSده { 

 } .200وحج { 
فهنا تؤدى هذه الشياء وتسقط الوصية ، والورثة من باب أول .

أخر ، إذ أنSك متSSبب العلSح ، لن سSوت ل يصSSل الSSه ، فقب�Sوت ل قبعلSد الSيشتط القبول من الوص¬ى له بع
سبب العلك ل يثبت إل بعد موت الوصي .

: الفرق بين الوصية والوقف
o. ̀ي الرجوع قبل الوت ، أما الوقف فيكون منجزا أن الوصية ل تنفذ إل بعد الوت ، ولعلموص®
o. أن الوصية ل تكون إل ف الثعلث فأقل ، أما الوقف فينفذ ف الال كعله
o. أن الوصية ل يوصي با لعلورثة ، أما الوقف فيجوز ععلى الورثة

م / وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن ل يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما
 ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) متفق عليه .قال النبي 

---------------------
أي : ينبغي لن كان ماله قعلي̀ل ل يصل به إغناء ورثته أل يوصي ، ويتك الال كعله لورثته .
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 الديث الذي يدل ععلى ذلك ، وقد سبقت السألة .– رحه ال –وقد ذكر الصنف 
ت̄د ب® فS¬ق¤عل�ت¤ : يا  ج¬اء¬ن® رسول¤ ال قال (سع�د® ب�ن® أب و¬ق̄اصÏ عن  يS¬ع¤ود¤ن® ع¬ام¬ ح¬̄جة ال�و¬داع® م®ن� و¬جعÏ اش�

:ي�رس¤ول الع̄له® إ®نÊ ق¬د� بعلغ¬ ب® م®ن ال�وجع® م¬ا ت¬رى ، و¬أ¬ن¬ا ذ¤و م¬الÏ و¬ل¬ ي¬رث¤ن® إ®ل̄ اب�نةÙ ل® ، أ¬فأ¬تص¬̄دق بثS¤عل¤ث¬ ؟ ق¬ال¬ ي� مال®
أ¬و� ك¬ب®يÙ رسو¤ل¬ ال ؟ فقال¬ : ل، قS¤عل�ت¤ فالثSعل¤ث¤ يا رسول الع̄له؟ قال: الثعلث¤ والثSعل¤ث¤ كث®يÙ  ل ، قS¤عل�ت¤ : فال̄شط¤ر ي¬ا

ه¬ ال,  ي�SرÙ م®ن أ¬ن� تذره¤م� عال¬̀ة ي¬تك̄فف¤ون¬ الن̄اس ، و¬إ®̄نك¬ ل¬ن� ت¤نف®ق نS¬ف¬ق̀ة تب�تغ®ي ب®¬ا وج� إ®̄نك¬ إ®ن� ت¬ذر¬ و¬رثتك أغن®ياء¬ خ¬
) متفق ععليه . ام�ر¬أ¬تك¬  فإ®ل̄ أ¤جر�ت¬ ع¬عل¬ي�Sه¬ا ح¬̄ت ما ت¬�عل¤ ف

فتكره الوصية لن كان ماله ل يكفي لورثته ، وقد جاء ف الديث ( ابدأ بن تعول ) .

كتاب العتق
م / وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق .

---------------------
العتق لغة : ععلى معان منها العلوص ومنه سي البيت العتيق بذا السم لعلوصه من أيدي البابرة .

تعليص الرقبة من الرق .
والصل فيه الكتاب والسنة والجاع .

قال تعال ( فتحرير رقبة مؤمنة ) .
وقال تعال ( أو فك رقبة ) أي عتق رقبة .

Sوأما السنة ففي العتق أحاديث كثية : منها ما هو ف فضعله والث ععليه ، ومنها ما هو ف أحكامه وما يتععلق
به ، وسيأت الديث ف فضعله .

وقد أجعت المة ععلى حصول القربة بالعتق .
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نnهp(م / وهو من أفضل العبادات لحديث  gو{ مnضpع uلpكgب pهkللhا h ذhق nنـ hتـ nسgا ,Tماgل nسpم Tأhرnمgا hقhتnعhم{ أgل nسpئ{ مgرnا امhمsيhأ
 "gارkالن hنgم pهnن gا مTوnضpع{gهnيhلhق} عhفkتـpوسئل النبي  ،   م hه hلnعhأ : hالhق ?pلhضnفhأ gابhقuلرhا sيhا أhدnنgا عhهpسhفnنـhأhا, وTن hمhث

لgهhا nهhمتفق عليه .أ ( 
---------------------

 هذه الحاديث ليستدل با ععلى فضل العتق .– رحه ال –ذكر الصنف 
: ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ ا¬لع̄له® أ¬ب® ه¤ر¬ي�Sر¬ة¬  فذكر الديث الول وهو من حديث  ر¬̀أأ(   ق¬ال¬ عل®مSÏ أ¬ع�ت¬ق¬ ا®م� أ¬ي¬ا ام�ر®ئÏ م¤س�

ن�ه¤ م®ن¬ ال̄نار ̀وا م® ن�ه¤ ع¤ض� ا¬لع̄له¤ ب®ك¤لÊ ع¤ض�وÏ م® تS¬ن�Sق¬ذ ¬ عل®ما̀, ا®س� م¤تS̄ف¬قÙ ع¬عل¬ي�ه® .   ) م¤س�
انS¬ت¬ا ف®ك¬اك¬ه¤ م®ن¬ الن̄ار® ( و¬ل®علتÊSر�م®ذ®يÊ و¬ص¬̄حح¬ه¤; ع¬ن� أ¬ب® أ¤م¬ام¬ة¬ ®, ك¬ تS¬ي� عل®م¬ ® م¤س� عل®مSÏ أ¬ع�ت¬ق¬ ا®م�ر¬أ¬تS¬ي�  ) .و¬أ¬ي¬ا ام�ر®ئÏ م¤س�

̀ة, ك¬ان¬ت� ف®ك¬اك¬ه¬ا م®ن� ا¬ل̄نار® ( و¬ل®¬ب® د¬او¤د¬: م®ن� ح¬د®يث® ك¬ع�ب® ب�ن® م¤ر̄ة¬ عل®م¬  ) .و¬أ¬ي¬ا ا®م�ر¬أ¬ةÏ أ¬ع�تS¬ق¬ت�S ا®م�ر¬أ¬̀ة م¤س�
ا̀ ] هذا قيد ف الرقبةأعتق امرءاT مسلماT ] يرج الكافر ، [ مسلم ] هذا لفظ مسعلم ولفظ البخاري ( أيا رجل ) . [ أيما أمرى مسلم[ 

 ] . Sأي من العت¬ق [بكل عضو منه ] أي وقى وأنقذ وخعلص . [ استنقذ ال منهالعتقة ، فهذه الفضيعلة ل تنال إل بعتق الرقبة السعلمة [ 
 ] أي : خلصه . فكاكه ] أي من العت®ق . [ عضواT منه

، الديث دليل ععلى فضل عتق الرقاب وتعليصها من الرق وأن ذلك من أجل الطاعات وأعظم القربات
لنه من أسباب العتق من النار .

 وال أععلمS - لكون الرقيق قبل العتق كان ف حكم العدوم ، إذ ل تصرف له ف نفسه ، بل هو–وهذا الفضل 
ي¤تصرف فيه .

الديث دليل ععلى أن إعتاق كامل العضاء أفضل من عتق ناقصها ، ليحصل الستيعاب الستفاد من
 ( استنقذ ال من كل عضو منه ... ) .قوله 

الديث دليل ععلى أن عتق الذكر أفضل من عتق النثى ، لنه جعل عتق النثى ععلى النصف من عتق
الذكر .

فالرجل إذا اعتق الذكر أو اعتق امرأتي كان فكاكه من النار ، وذلك لن جنس الرجال أفضلS من جنس
النساء ، ولن عتق الذكر فيه من النافع ما ليس ف عتق النثى من الهاد وتول القضاء وتول المامة ونو هذا

.
 حديث أب ذر :– رحه ال –والديث الثان الذي ذكره الصنف 

ه¬ سئل النب (  عن أب ذر . قال  : أ¬ع�ل¬ عل®ه¬اا أ¬ي ا¬لرÊق¬اب® أ¬ف�ض¬ل¤?S ق¬ال¬  ) متفق ععليهث¬¬̀نا, و¬أ¬ن�Sف¬س¤ه¬ا ع®ن�د¬ أ¬ه�
 ]  الراد بالرقبة الرقيق ، وسي رقبة لنه بالرق كالسي الربوط ف رقبته ، والعن : أي الماليك أحب ف العتق إلأي الرقاب أفضل ؟[ 

 ] أي : أكرمها عند أهعلها وأغلها عندهم .وأنفسها عند أهلها ] أي : أكثرها ثنا̀ [ أعلها ثمناTال . [ 
الديث دليل ععلى أن أفضل الرقاب الت يراد إعتاقها ما كان أكثرها قيمة وأكثرها نفاسة عند أهعلها لسن

أخلقها وكثرة منافعها ، والنفس إذا جادت بالنفيس دل هذا ععلى قوة إيانا لقوله تعال ( لن تنالوا الب
حت تنفقوا ما تبون) .

م / ويحصل العتق : بالقول : وهو لفظ العتق وما في معناه .
---------------------

أي : ويصل العتق بالصيغة القولية ، وهي نوعان : صريح وكناية .
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 : ما ل يتمل إل العتق ، مثل : أعتقتك ، حررتك ، أنت عتيق ، أنت حر .الصريح
 : كل لفظ يتمل العن وغيه . أي : يتمل العتق ويتمل غيه .الكناية

 : أن الصريح ل يتاج إل نية ، والكناية يتاج إل نية ، فإذا قال السيد لعبده : ل سبيل لوالفرق بينهما
ععليك ، اذهب ، فهذا يتمل : أن العن ل سبيل ل ععليك ف هذا الذهب الذي قعلت لك فيه : اذهب ،

ويتمل : ل سبيل ل ععليك مطعلق̀ا ، يعن فأنت حر .
م محرkم{ من النسب عتق عليه . gم / وبالملك ، فمن ملك ذا رح

---------------------
¯ س¬¤ر¬ة¬ أي : ويصل العتق بعلك ذا رحم ، لديث  , فS¬ه¤و¬ ح¤ر� (  ق¬ال¬ أ¬̄ن ا¬ل̄نب® Ïم¬�ر¬م Ïم ر¬و¬اه¤ ) م¬ن� م¬عل¬ك¬S ذ¬ا ر¬ح®

¬ر�بS¬ع¬ة ¤ و¬ر¬̄جح¬ ج¬�عÙ م®ن¬ ال�¤̄فاظ® أ¬ن̄ه¤ م¬و�ق¤وف  .أ¬ح�¬د¤, و¬ال�

م  ] عام يدخل فيه من معلك ذا رحم بالشراء أو بالبة أو بالغنيمة أو أي نوع من أنواع العلك [ من ملك[  gالرحم  اسم لكل منذا رح [
بينك وبينه قرابة نسب توجب تري النكاح ، ولذا قال الععلماء : ذو الرحم : هو القريب الذي يرم نكاحه لو كان أحدها رج̀ل والخر

] أي يعتق ععلى مالكه بسبب معلكه له . فهو حر أنثى .. كالخ والعم والال وابن الخ . [
،̀م مرمة لعلنكاح فإنه يعتق ععليه بجرد معلكه® له فيكون حرا الديث دليل ععلى أن معلك من بينه وبينه رح®

فإذا معلك أباه أو أمه أو أخته أو خالته ، معلكها بشراء أو ببة أو بغنيمة فإنه بجرد دخوله ف معلكه فإنه
يعتق ععليه ، فيدخل ف الديث الباء وإن ععلوا ، والبناء وإن نزلوا ، والخوة والخوات وأولدهم ،

م الر�م . والخوال والالت ، والعمام والعمات ل أولدهم ، لنم ليسوا من ذي الرح®
م / وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه .

---------------------
أي : ويصل بالتمثيل بعبده ، كإنسان عنده عبد فحل ، وخاف ععلى أهعله منه فخصاه ، أي : قطSع

خصيتيه ، فإنه يعتق ععليه ، وكذلك لو غضب ععلى عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق .
,م / وبالسراية ، لحديث (  ل{ nدhع hةhيمgق hمuوpقـ ,gدnبhعnلhا hنhمhث pغpل nبـhيـ {الhم pهhل hانhكhف ,}دnبhي عgف pهhا لTكnر gش hقhتnعhأ nنhم

hتhا عhم pهnن gم hقhتhع nدhقhفـ kلgإhو ,pدnبhعnلhا gهnيhلhع hقhتhعhو ,nمpهhصhص gح pهhاءhكhرpى شhطnعhأhق ) .ف
قpوق{ عhلhيnهgوفي لفظ (  nشhم hر nيـhغ hيgع nسpت nاسhو ,gهnيhلhع hمuوpقـ kلgإhو. ( 

---------------------
 الديث الدال ععلى ذلك وهو حديث ابن عمر– رحه ال –أي : ويصل العتق بالسراية ، وقد ذكر الصنف 

.
ي¬ ا¬لع̄له¤ ع¬ن�Sه¤م¬ا ق¬ال¬ ر�̀كا ل¬ه¤ ف® ع¬ب�دÏ, ف¬ك¬ان¬ ل¬ه¤ م¬الÙ يS¬ب�Sعل¤غ¤ ث¬¬ن¬( م¬  ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ ا¬لع̄له®  : ع¬ن® اب�ن® ع¤م¬ر¬ ر¬ض® م¬ن� أ¬ع�ت¬ق¬ ش®

ن�ه¤ م¬ا ع¬ت¬ق¬ ص¬ص¬ه¤م�, و¬ع¬ت¬ق¬ ع¬عل¬ي�ه® ا¬ل�ع¬ب�د¤, و¬إ®̄ل فS¬ق¬د� ع¬ت¬ق¬ م® , ف¬أ¬ع�ط¬ى ش¤ر¬ك¬اء¬ه¤ ح® Ïل  .م¤تS̄ف¬قÙ ع¬عل¬ي�ه ) ا¬ل�ع¬ب�د®, قS¤وÊم¬ ق®يم¬ة¬ ع¬د�

ق¤وقÏ ع¬عل¬ي�ه( و¬ل¬¤م¬ا: ع¬ن� أ¬ب® ه¤ر¬ي�Sر¬ة¬  ع®ي¬ غ¬ي�Sر¬ م¬ش� ت¤س� )  .و¬إ®̄ل قS¤وÊم¬ ع¬عل¬ي�ه®, و¬اس�
ق¤وقÏ ع¬عل¬ي�هاختعلف ف رواية ( ع®ي¬ غ¬ي�Sر¬ م¬ش� ت¤س�  أو مدرجة من كلم أب هريرة ؟) هل هي من كلم النب و¬اس�

وقد رجح البخاري ومسعلمS بأنا غي مدرجة حيث أدخل الديث ف كتابيهما ، وكذا ابن دقيق العيد وابن عبد
الادي .
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ر�ك : الصة والنصيب . [ من أعتق شركاT له[   ] الضمي يعود ععلى من أعتقفكان له مال ] اسم لعلممعلوك الذكر . [ في عبد ] الش®
 ] أي : قيمة بقية العبد ، والراد : ما̀ل يعتق منه ، والعن : إذا كان شخص مشتك بي أربعة ، فأعتق واحديبلغ ثمن العبدنصيبه . [ 

 آلف وأكثر ، فإن الشرع يعلزمه3وبقي ثلثة أرباع ، ولكن هذا العت®ق كان غنيا̀ يعلك  مثل̀ ] 4000[ وكان العبد قيمته : منهم نصيبه وهو الربع 
 ] أي : قدر هذا العبد تقديرا̀ عاد̀ل ل زيادة فيه ولقوuم عليه قيمة عدل] لصحاب الصص . [  ر3000بعتق الباقي ، ويدفع [ 

 ] أي : العت®ق أعطى الشركاءوأعطى شركاءهنقصان ، فيقدر العبد كام̀ل ل عتق فيه ، وتعرف قيمة حصص الذين ل يعتقوا نصيبهم . [ 
وإل فقد عتق منه ما عتق ] أي : صار جيع العبد حرا̀ . [ وعتhقh عليه العبدنصيبهم ويعتق ععليه العبد كام̀ل . وهذا خب بعن المر . [ 

] أي : وإن ل يكن لعلمعت®ق نصيبه مالÙ يكفي بعتق باقي العبد ، فإنه يعتق من العبد ما عتق ، ويبقى الباقي ععلى ما هو ويكون العبد
 ] أي : ألزم العبد بالكتساب وتصيل ما يفك باقيه من الرق ، وقيل  معن استسعي : أي أن يدم سيدهSواستسعي عليهمبعضا̀ . [ 

 ] أي : ل يكعلف المعلوك ما يشق ععليه ف الكسب والتحصيل وهذا ععلى العنغير مشقوق عليهالذي ل يعتقه بقدر ماله من الرق .[ 
الول ، أو ل يكعلف ما ل يستطيع من الدمة ععلى العن الثان .

الديث دليل ععلى جواز عتق العبد الشتك من بعض الشركاء ، وأن من أعتق نصيبه من عبد مشتك بينه
وبي غيه ، لزمه عتق باقيه وخلصه كعله من ماله إذا كان غنيا̀ قادرا̀ ععلى دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين

ل يعتقوا نصيبهم ، لن تبعيض العتق مع القدرة يضر بالعبد ول تتم به الصعلحة .
غي قادر ععلى دفع أنصباء شركائه ، فإنه يعتق من S̀ الديث دليل ععلى أنه إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيا

العبد ما قدر ععليه ، ويبقى رقيقا̀ فيما بقي من نصيب الشركاء .
: اختعلف الععلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبي غيه وعجز عن عتق باقيه ععلى قولي

 أنه ينفذ العتق ف نصيب العت®ق ول يطالب العت¬ق بالستسعاء .القول الول:
وهذا قول مالك والشافعي وهو قول أب عبيد .

لرواية ( فقد ع¬ت¬ق¬ منه ما عتق ) .
 .وأما لفظ ( واستسعي ) أنا من كلم الراوي وليست من كلم النب 

 أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطعلب منه أن يعمل لتحصيل نصيب بقية الشركاء.القول الثاني:
وهذا مذهب أب حنيفة ، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم .

وهؤلء أثبتوا لفظ ( واستسعي .... ) .
وهذا القول هو الراجح .

hنnصhارg ( عhنn جhابgر، م / فإن علق عتقه بموته فهو المدب�ر ، يعتق بموته إذا خرج من الثلث  nلhا nنgم Tلpجhر kنhأ
 kيgبkلنhا hكgلhذ hغhلhبـhفـ ,pهpر nيـhغ {الhم pهhل nنpكhي nمhل ,}رpبpد nنhع pهhا لTم hلpغ hقhتnعhأpاهhرhتـ nاشhي?" فuنgم gيهgرhت nشhي nنhم" : hالhقhفـ . 

.   مpتـkفhق} عhلhيnه )نـpعhيnمp بnنp عhبnدg اhللkهg بgثhمhانgمhائhةg دgرnهhم{ 
h اجhت nاحhف :uيgارhخpبnلgظ{ لnفhي لgفhو ،uيgائhسkلنgة{ لhايhوgي رgفhو ) hالhقhو pاهhطnعhأhف , وhكhانh عhلhيnهg دhيnن}, فـhبhاعhهp بgثhمhانgمhائhةg دgرnهhم{

 )hكhنnيـhد gضnقgا. ( 
---------------------

 وعرفه بقوله : إذا ععلقS عتقه بالوت .– الدبر – رحه ال –ذكر الصنف 
أن يقول لرقيقه : أنت حر بعد موت ، فهذا هو الد̄بر ، فعتقه مععلقS بالوت ، فل يعتق إل إذا مات مدبÊSر¤ه .

 :لمرينوسي تععليق العتق بالوت تدبيا̀ ، 
: Tب®ر سيده ، أي يوت .أول  لن الرقيق يعتق بعدما ي¤د�
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: Tأو لن فاععله دب�ر أمر دنياه ( لنه استفاد من هذا العبد ف حال الياة بالدمة ) ودبر أمر آخرته ثانيا 
( لنه لا جعل عتقه بعد موته حصل له ثواب العتق ) .

 حديث جابر ، لن فيه بعض أحكام الدبر :– رحه ال –ث ذكر الصنف 
¯  ( ع¬ن� ج¬اب®ر ̀ما ل¬ه¤ ع¬ن� د¤ب¤رÏ, ل¬� ي¬ك¤ن� ل¬ه¤ م¬الÙ غ¬ي�Sر¤ه¤, فS¬بS¬عل¬غ¬ ذ¬ل®ك¬ ا¬ل̄نب® ¬ن�ص¬ار® أ¬ع�ت¬ق¬ غ¤ل¬ :أ¬̄ن ر¬ج¤̀ل م®ن� ا¬ل�  . فS¬ق¬ال¬

 Ïائ¬ة® د®ر�ه¬م¬ تS¬ر¬اه¤ نS¤ع¬ي�م¤ ب�ن¤ ع¬ب�د® ا¬لع̄له® ب®ث¬م¬ان® ?" ف¬اش� Êت¬®يه® م®ن ت¬اج ¬.   م¤تS̄ف¬قÙ ع¬عل¬ي�ه }"م¬ن� ي¬ش� و¬ف®، و¬ف® ل¬ف�ظÏ ل®عل�ب¤خ¬ار®يÊ: ف¬اح�
Êل®عل̄نس¬ائ®ي Ïف¬أ¬ع�ط¬اه¤ و¬ق¬ال¬ ( ر®و¬اي¬ة , Ïائ¬ة® د®ر�ه¬م¬  ) .ا®ق�ض® د¬ي�Sن¬ك¬ ( و¬ك¬ان¬ ع¬عل¬ي�ه® د¬ي�نÙ, فS¬ب¬اع¬ه¤ ب®ث¬م¬ان®

 ] أعتقه بعد موته . عن دبر ] أي عبدا̀ رقيقا̀ له . [ غلماT له[ 
. الديث دليل ععلى مشروعية التدبي وهو عتق العبد بالوت وععلى صحته
اختعلف الععلماء ف التدبي هل يكون من الثعلث أو من رأس الال ؟ المهور قالوا : يسب عتقه من الثعلث

قياس̀ا ععلى الوصية ، بامع النفوذ بعد الوت .
 الديث دليل ععلى جواز بيع العبد الدبر قبل موت سيده ، لكن ظاهر الديث أن النبباع هذا العبد 

لا ععلم حاجة صاحبه .
والقول : أن العبد الدبر ل يباع إل من حاجة هو قول السن وجاعة .

وقيل : يوز بيعه مطعلق̀ا سواء كان لاجة أو لغي حاجة وهذا قول الشافعي .
لنه شبيه بالوصية ، ومن الععلومS أن الوصي يوز له الرجوع بالوصية ف حياته .

وقيل : ل يوز بيع الدبر ، وهذا قول ابن عمر وسعيد بن السيب وهو قول أب حنيفة ومالك .
لعموم ( أوفوا بالعقودS ) وهذا عقد بينه وبي رقيقه ف أنه يعتق بعد موته .

وقالوا : لن الدبر استحق العتق بوت سيده فصار شبيه̀ا بأم الولد . والراجح القول بالواز .
.الديث دليل ععلى أنه ينبغي لن ليس عنده سعة ف الرزق وأموره ضيقة أن يهتم بنفسه أو̀ل وبن يعول

باب الكتابة
فhكhاتgبpوهpمn إgنnم / والكتابة : أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر ، قال تعالى (

Tراnيhخ nمgيهgف nمpت nمgلhع. Tفي دينهم وكسبا Tيعني : صلحا ( 
---------------------

 أحكام الكتابة ، وقد عرفها بقوله : أن يشتي الرقيق نفسه .... ال .– رحه ال –ذكر الصنف 
شراء العبد نفسه من سيده بأن يقع بي الرقيق وسيده عقد اتفاق ععلى أن الرقيق يدفع لسيدهفالكاتب : هو 

مبعلغ̀ا من الال وتكون هذه الال نوم̀ا موزعة ععلى مدد معينة . فإذا أداها العبد لسيده عتق العبد وصار حرا̀ .
والصل فيه الكتاب والسنة والجاع .

ا̀ )  ت¤م� ف®يه®م� خ¬ي� ات®ب¤وه¤م� إ®ن� ع¬عل®م� ̄ا م¬عل¬ك¬ت� أ¬ي�¬ان¤ك¤م� ف¬ك¬ .( و¬ا̄لذ®ين¬ يS¬ب�تS¬غ¤ون¬ ال�ك®ت¬اب¬ م®
ومن السنة أحاديث ، كحديث عائشة ف قصة بريرة وغيها .

وأجع الععلماء ععلى مشروعية الكتابة .
̀افتستحب الكتابة إذا طعلب العبد ذلك من رقيقه لقوله تعال ( ت¤م� ف®يه®م� خ¬ي� ات®ب¤وه¤م� إ®ن� ع¬عل®م�  لكن ال اشتط)ف¬ك¬

أن يععلم أسيادهم فيهم خي̀ا ، وهو الصلح ف الدين والقدرة ععلى الكتساب ، لنه لو كان غي صال ف دينه
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ازداد بعد عتقه فساد̀ا ، ويشى أن ييل بعاطفته إل الكفر ، ولو كان غي قادر ععلى الكتساب كمريض صار
ك¬لã ععلى الناس .

م / فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته ، أو ليس له كسب ، فل يشرع عتقه ول كتابته .
---------------------

أي : أن الكاتب إذا كان ف عتقه ضرر فإنه ل يشرع كتابته أو عتقه .
̀ا(لن ال تعال يقول  ت¤م� ف®يه®م� خ¬ي� ات®ب¤وه¤م� إ®ن� ع¬عل®م�  فشرطS لعلكتابة أن يععلم أسيادهم فيه خيا̀ .)ف¬ك¬

وقد اختعلف الععلماء ف حكم مكاتبة العبد إذا طعلب العبد ذلك وكان له قدرة ععلى الكسب وفيه صلح
ععلى قولي :

 : أن يب إجابته لذلك .القول الول
̀ا وهذا قول جاعة من السعلف والظاهرية ، لظاهر الية ( ت¤م� ف®يه®م� خ¬ي� ات®ب¤وه¤م� إ®ن� ع¬عل®م�  ) .ف¬ك¬

 : أنه ل يب ، وأن المر للستحباب .القول الثاني
وهذا مذهب جهور الععلماء ، واستدلوا :
رواه أحد . (ل يل مال امرىء مسعلمS إل بطيب نفس منه) بأن العبد مال السيد، وقد قال الرسول 

وهSSذا هو الصحيSح .

م / ول يعتق المكاتhب إل بالداء لحديث ( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ) رواه أبو داود .
---------------------

أي : أن العبد الذي كاتب سيده ل يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته .
 ( الكاتب عبد ما بديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال – رحه ال –واستدل الصنف 

بقي ععليه من كتابته درهم ) رواه أبو داود .
فهذا الديث يدل ععلى أن الكاتب ل يعتق ويكون له حكم الحرار حت يؤدي ما ععليه من مال

الكتابة ، فإن بقي ععليه شيء ولو قعلي̀ل فهو عبد ، تري ععليه أحكام الرقيق ، وهذا مذهب جهور الععلماء
.

م / وعن ابن عباس مرفوعاT وعن عمر موقوفاT ( أيما أمhة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ) أخرجه
ابن ماجه ، والراجح الموقوف على عمر رضي ال عنه .

---------------------
 حديث ابن عباس ، ليستدل به ععلى أحكام أم الولد .– رحه ال –ذكر الصنف 

وأم الولد : هي الت ولدت لسيدها ف معلكه ( أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبي فيه خعلق إنسان سواء وضعته
حيا̀ أو ميت̀ا ) فإنا تعتق بوته من رأس ماله .
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 ، لكن صح موقوفا̀ من كلم عمر كما ل يصح مرفوعا̀ إل النب – رحه ال –والديث الذي ذكره الصنف 
رواه البيهقي .

الديث دليل ععلى أن السيد إذا وطئ أمته صارت أم ولد ، بشرط أن تضع ما يتبي فيه خعلق إنسان سواء
ولدته حيا̀ أو ميت̀ا ، وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقا̀ قهريا̀ من رأس الال .

كتاب النكاح .
تعريفه :

لغة : القران ، فكل قران بي شيئي يسمى نكاحا̀ .
عقد يل به استمتاع كل من الزوجي بالخر وائتناسه به طعلبا̀ لعلنسل ععلى الوجه الشروع .واصطلحا̀ : 

م / وهو من سنن المرسلين .
---------------------

أي : أن الزواج من سنن الرسعلي ععليهم الصلة والسلم .
قال تعال ( ولقد أرسعلنا من قبعلك رس̀ل وجععلنا لم أزواجا̀ وذريSة ) .

وقال تعال عن زكريا ( رب هب ل من لدنك ذرية طيبة إنك سيع الدعاء ) .
وعن سعيد بن جبي . قSSال : قSSال ل ابSSن عبSاس ( هSSل تزوجSت ؟ قعلSSت : ل ، قSال : تSزوج فSإن خي هSSذه المSSSة

 .رواه البخاريأكثرها نسSاء ) 
 ) قيل العن : خي أمة ممد من كان:   ) قال الافظ ابن حجر فإن خير هذه المة أكثرها نساءقوله

أكثر نساء من غيه من يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل ، والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالي
 ، وبالمة أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إل أن ترك التزويج مرجوح ، إذ لو كان راجحا̀ ما آثرالنب 
 غيه .النب 

وقد جاءت الشريعة السلمية بالث ععليه والتغيب فيه لا فيه من الصال العظيمة :
قال تعال ف عباد الرحن ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعي واجععلنا لعلمتقيS إماما̀ ) .
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كلSوقال تعال ( ومن آياته أن خعلق لكSم مSن أنفسSSكم أزواجS̀ا لتسSكنوا إليهSا وجعSل بينكSم مSودة ورحSة إن ف ذ
ليات لقوم يتفكرون ) .

وقال تعال ( وأنكحوا اليامى منكم والصالي من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم ال من فضعله ) 
  يسSSSألون عSSSن عبSSSادة النSSSب ؟ فعلمSSSا أخSSSبوا كSSSأنموعSSSن أنSSSس . قSSSال ( جSSSاء ثلثSSة رهSSSط إل بيSSSوت أزواج النSSSب 

تقالوهSSا ، .. فقSSال أحSSدهم : أمSSا أنSSا فأصSSعلي العليSSل أبSSدا̀ ، وقSSال الخSSر : أنSSا أعSSتزل النسSSاء فل أتSSزوج أبSSدا̀ ، ..
 متفق ععليه : ولكن أصوم وأفطر ، وأصعلي وأرقSد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنت فعليس من ) فقال 
 ) أي ليس ععلى طريقت وسنت ف هذا الانب ، وليس الراد به إخراجه من السلم .ليس منيقوله ( 

رواه أبوداود . ( تزوجوا الولود الودود ، فإن مكاثر بكم المم ) وعن معقلS بن يسار . قال : قال رسول ال 

وعند أحد ( إن مكاثر بكم النبيSاء يوم القيامSة ) .
 ( يا معشرS الشباب من استطاع منكم الباءة فعليتزوج ، ومن ل يستطعوعن ابن مسعودS قال : قال رسول ال 

 .متفق ععليهفععليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) 
رة عين ف الصSلة )SS ( حبSب إل�SS مSSن دنيSاكم النسSSاء والطيSSب ، وجععلSSت قوعن أنس . قال : قال رسSSول ال 

رواه أحد .

 يSا رسSSول ال ذهSSب أهSSل الSدثور بSالجور ، يصSSعلون قSالوا لعلنSب  وعن أب ذر ( أن ناسا̀ مSSن أصSSحاب النSب 
كما نصعلي ، .. الديث وفيه : وف بضSع أحSدكم صSدقة ، قSSالوا يSا رسSSول ال : أيSSأت أحSدنا شSهوته ويكSون لSه

رواهها ف اللل كSان لSه أجSر ) SSفيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها ف حرام أكان ععليSه وزر ؟ فكSSذلك إذا وضع
مسعلم .

 )رهالبضــعSSض بصSSه وغSSاف نفسSSه إعفSSSد بSSرء إذا قصSSه الSSSاب ععليSSادة ويثSSون عبSSاع يكSSSاع ، فالمSSSه المSSSراد بSSرج ويSSSا الفSSSه هنSSSراد بSSال ( 
وإعفاف زوجته  وطعلب الذرية الصالة .

 .رواه مسعلم قال ( الدنيا متاع ، وخي متاعها الرأة الصالSة ) ال بن عمرو . أن رسول ال  وعن عبد
 ( إذا مSSSات النسSSSان انقطSSSSع عمعلSSSه إل مSSSن ثلثSSSة : إل مSSSSن صSSSدقةوعSSSن أب هريSSSرة . قSSSال : قSSSال رسSSSول ال 

.رواه مسعلم جارية ، أو ععلم ينتفع به ، أو ولد صال يدعو له ) 
 .رواه البخاري  كان يطوف ععلى نسائه ف ليعلة واحدة وله تسع نسوة ) وعن أنس ( أن النب 

وقال ابن مسعود ( لو ل يبق من الدهر إل ليعلة لحببت أن يكون ل ف تعلك العليعلة امرأة ) .
وقال أحد بن حنبل ( ليست العزوبة من أمر السلم ف شيء ، ومن دعاك إل غي التزوج فقد دعاك إل غي

 .السلم
: وللنكاح حكم عظيمة

 : طعلب النسل ، لنه ليس القصود من الزواج التعلذذ قضاء الوطر وإنا من مقاصده العظيمة الحكمة الولى
طعلب النسل. 
 : الستمتاع ، استمتاع كل واحد من الزوجي بالخر.الحكمة الثانية

 تصيل النسل لتكثي المة ول ريب أن تكثي المة هو مصدر قوتا وعزتا وهيبتها بي الممالحكمة الثالثة :
فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج وهو تكثي المة.

  حفظ الرأة والنفاق ععليها لن الزواج يهيء لعلمرأة حياة سعيدة كرية ف ظل الزوج.الحكمة الرابعة :
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: فإنه أغض لعلبصر وأحصن لفرج ،  فما حفظ تصي كل من الزوجي الخر كما قال الحكمة الخامسة :
الفرج وغض البصر بثل الزواج .

تhطhاعh مgنnكpمp الnبhاءhةh فـhلnيhتـhزhوkجn فhإgنkهp أhغhضs لgلnبhصhرg وhأhحnصhنp لgلnفhرnجgوفي الحديث (م /  nاس gنhم gابhبkالش hرhشnعhا مhي 
مg فhإgنkهp لhهp وgجhا nوkالصgب gهnيhلhعhفـ nعgطhت nسhي nمhل nنhمhء ) .و

---------------------
ت¬ط¬اع¬ م®ن�ك¤م¤ ال�ب¬اء¬ة¬ فS¬عل�ي¬تS¬ز¬̄وج� ف¬إ®ن̄ه¤ أ¬غ¬ض حديث ابن مسعود (– رحه ال –ذكر الصنف  ي¬ا م¬ع�ش¬ر¬ ال̄شب¬اب® م¬ن® اس�

ت¬ط®ع� فS¬ع¬عل¬ي�ه® ب®ال̄صو�م® ف¬إ®ن̄ه¤ ل¬ه¤ و®ج¬ا ء ) . ليستدل به ععلى استحباب النكاح والثل®عل�ب¬ص¬ر® و¬أ¬ح�ص¬ن¤ ل®عل�ف¬ر�ج® و¬م¬ن� ل¬� ي¬س�
ععليه .

 ] أي من قدر[ من استطاع.] خص الشباب لن الشباب هم مظنة الشهوة والرغبة ف الزواج فعلهذا خصهم بالذكر[ الشباب 
 لموروهو الصحيح : القدرة ععلى مؤن النكاح ، وقيل : القدرة ععلى الوطء . فقيل ] اختعلف ف الراد با هنا : [ الباءة.

ثلثة :
: Tأن الطاب إنا جاء لعلقادر ععلى الماع وهم الشباب أص̀ل .أول  

 : Tأن الرسول ثانياقال ف آخر الديث (ومن ل يستطع فععليه بالصوم) لو فسرنا الباءة بالماع يصي العن : ومن ل يستطع 
 جاء ف رواية عند النسائي ( من، ثالثاT :الماع فععليه بالصوم ول ريب أن الذي ل يستطيع المSاع ل معن لكونه يؤمر بالصوم 

. كان ذا طول فعليتزوج )
 ] يعن أدعى[ وأحصن للفرج أي أن التزوج أغض بصرا̀ وأحصن فرجا̀ من ل يتزوج .[ أغض للبصر ] ] أي الزواج . [ فإنه

 أي الباءة الذكورة ف أول الديث .[ ومن لم يستطع ]إل إحصان الفرج وإحصان الفرج منعه من الوقع ف الظور.
 ] له : يعن الصوم ، والوجاء : هو رض الصيتي ، بجر أو نوه ، لكنها إذا رضت العروق ضعفت الشهوة لن[ له وجاء

الصيتي ها العلتان تيجان الشهوة لنما ها العلتان تصعلحان الن فتزداد الشهوة وتقوى.
الديث يدل ععلى مشروعية النكاح والث ععليه ، واختعلف ف وجوبه عندما تتوفر الدواعي وتنتفي الوانع

ععلى قولي :
 : إنه واجب .فقال بعض العلماء

وهو قول أهل الظاهر ، كابن حزم وداود الظاهري .
اء®( قال تعال:   قالوا هذا أمر. ) ف¬ان�ك®ح¤وا م¬ا ط¬اب¬ ل¬ك¤م� م®ن¬ النÊس¬

¬ي¬ام¬ى م®ن�ك¤م�S( وقال تعال:  هذا أمر.  ) و¬أ¬ن�ك®ح¤وا ال�
ولديث الباب : ( يا معشر الشباب .... فعليتزوج ) وهذا أمر ول يوجد صارف يصرفه .

: أنه سنة مؤكدة غي واجب .القول الثاني 
وهو مذهبS جاهي الععلماء ومنهم الئمة الثلثة ، قال ف الغن :  وهو قول عامة الفقهاء .

 استدلوا بديث الباب .و
 أقام الصوم مقام الزواج، ومععلوم أن الصوم ليس بواجب , فدل ععلى أن الزواجوجه الستدلل : أن الرسول 

غي واجب , لن القاعدة أن غي الواجب ل يقوم مقام الواجب ، لنه إذا قام مقام الواجب يصي واجبا̀.
 وهم المهور -  يقولون : إذا خاف ععلى نفسه الزنا فإنه يب النكاح ] .–[ لكن أصحاب القول الثان والقول الول قول قوي  . 

 : أن النكاح تري فيه الحكام المسة :ولهذا قال بعض العلماء
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وهذا هو الصل .أولT : مستحب ، 
: Tععلى من خاف الزنا بتكه، لن ترك الزنا واجب، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجبواجب ،  ثانيا.

إذا كان فقي̀ا ل شهوة له ، لنه سوف يرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة .،  ثالثاT : مكروه
إذا كان غني̀ا ل شهوة له ، لنه قادر ععلى النفاق ، فهو قد ينفع الرأة بالنفاق ععليها .رابعاT : مباح ، 

وذلك فيما إذا كان بدار حرب ، لنه قد يؤدي إل أن يكون له أولد ، فيقتل أولده أوخامساT : حرام ، 
 ويرم أيض̀ا إذا أراد أن يتزوج ثانية وهو يععلم أنه غي قادر ععلى العدلS .–يطفون 

. استدل بديث الباب ععلى تري الستمناء
ي�Sر¬ة إذا خعلوا بواد ل أنيس به . هذه العادة قدية معروفة ف الاهعلية قبل السلم، فقد كانوا يعلدون ع¤م¬

كما قال الشاعر :
ة¬ ل عيبÙ ول حرج¤ علد� ع¤م¬ي� إذا ما خعلوت¬ بوادÏ ل أنيس¬ به     فاج�

وعمية كناية عن الذكر .
 : هو استدعاء خروج الن بغي جاع ، سواء كان باليد أو بغيها .ومعنى الستمناء

وقد اختعلف الععلماء ف حكمه :
 : أنه حرام .القول الول

وهذا مذهب جاهي الععلماء .
ه®م� أ¬و� م¬ا م¬عل¬ك¬ت� أ¬ي�¬انS¤ه¤م� ف¬إ®نS̄ه¤م� غ¬ي�Sر¤ م¬عل¤وم®ي¬ . ف¬م¬ن® ه®م� ح¬اف®ظ¤ون¬ . إ®̄ل ع¬عل¬ى أ¬ز�و¬اج® لقوله تعال ( و¬ا̄لذ®ين¬ ه¤م� ل®ف¤ر¤وج®

اب�SتS¬غ¬ى و¬ر¬اء¬ ذ¬ل®ك¬ ف¬أ¤ول¬ئ®ك¬ ه¤م¤ ال�ع¬اد¤ون ) .
فأوجب ال ععلى السعلم أن يفظ فرجه إل من زوجته أو ما معلكت يينه ، فإذا تاوز زوجته ومعلك يينه  إل

غيها فإنه من العادين .
 . أمر بالصيام ، ولو كان الستمناء جائزا̀ لرشد إليه النب ولديث الباب ، فالرسول 

 : أن ال سبحانه وتعال أباح لعلصحابة التعة ف أول المر ، ث نسخت بعد ، وسبب إباحتها ماومن الدلة
لقوه من شدة العزوبة ف أسفارهم ، وقد جععلها ال ح̀ل مؤقت̀ا لدفع حاجتهم ، ولو كان الستمناء مباحا̀ لبينه

لم ، وهو أيسر وأقل مؤونة وأثرا̀ .
 : أنه مباح .القول الثاني

وهو قول لبعض أهل الظاهر .
لعدم الدليل الانع .

لكن يباح الستمناء في حالتين :
 : خوف الوقوع بالزنا .الحالة الولى
 : التضرر ببس هذا الاء .الحالة الثانية

 حث النب ، لمرين  ععلى الصيام لن ل يستطيع ععلى مؤن النكاح:
Tلن الصيام يورث التقوى . كما قال تعال : أول : ي¬ام¤ ك¬م¬ا ك¤ت®ب¬ ع¬عل¬ىÊا ا̄لذ®ين¬ آم¬ن¤وا ك¤ت®ب¬ ع¬عل¬ي�ك¤م¤ الص  ي¬ا أ¬يSه¬

 . ا̄لذ®ين¬ م®ن� قS¬ب�عل®ك¤م� ل¬ع¬ع̄لك¤م� تS¬تS̄ق¤ون¬ 
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Tلن شهوة النكاح تابعة لشهوة الكل ، تقوى بقوته وتضعف بضعفه .ثانيا : 
. استدل الععلماء بذا الديث بأنه ل ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج

 قال : من ل يستطع فععليه بالصوم ، ول يقل : فعليستقرض . فإن النب 
عل®ه® ويدل لذلك قوله تعال ( تS¬ع�ف®ف® ا̄لذ®ين¬ ل¬ ي¬®د¤ون¬ ن®ك¬احا̀ ح¬̄ت يS¤غ�ن®يS¬ه¤م� الع̄له¤ م®ن ف¬ض�  ) فأمره ال بالتعففو¬ل�ي¬س�

 [ الراد بالتعفف : حفظ الفرج وغض البصر ] .حت يغنيه ال ، ول يأمر بالستدانة .  

هل يوز استعمال دواء لدفع الشهوة ؟
المسألة تنقسم إلى حالتين :

 : أن يستعمل دواء لقطعها ، فهذا حرام . الحالة الولى
لنه قد يقدر بعد¤ فيندم .

 : أن يستعمل دواء لتخفيفها .الحالة الثانية
 : ل يوز .فقيل

 أرشد إل الصيام لن عجز عن مؤن النكاح ، فهو العلج النبوي ، فل يوز غيه .لن النب 
وهذا هو الصحيح . : يوز . وقيل
. الث ععلى غض البصر وتصي الفرج بكل مستطاع

وف غض البصر فوائد :فائدة : 
 : تعليص القعلبS من أل السرة ، فإن من أطعلق نظره دامت حسرته .أحدها
 : أنه يورث القعلب نورا̀ وإشراقا̀ يظهر ف العي وف الوجه .ثانيها
 : أنه يورث حجة الفراسة .ثالثها

فمن غض بصره عن الارم عوضه ال سبحانه وتعال إطلق نور بصيته .
 : أنه يفتح له طرق الععلم وأبوابه ، ويسهل ععليه أسبابه .رابعها

: أن الذي يالف هواه يفرق الشيطان من ظعله .وفي الثر : أنه يورث قوة القعلب وثباته وشجاعته، خامسها
 : أنه يورث القعلبS سرورا̀ وفرحة وانشراحا̀ أعظم من العلذة والسرور الاصل بالنظر .سادسها
 : أنه يعلص القعلب من أسر الشهوة .سابعها

 تـpنnكhحp الnمhرnأhةp لhرnبhع{ لgمhالgهhا وhلgحhسhبgهhا وhلgجhمhالgهhا وhلgدgينgهhا فhاظnفhرn بgذhاتg( قhال hعhنn أhبgى هpرhيـnرhةh عhنg النkبgىu م / 
hاكhدhي nتhبgرhت gينuمتفق عليه الد ( .

---------------------
 حديث أب هريرة ( تنكح الرأة لربع .... ) ليستدل به ععلى استحباب نكاح الرأة– رحه ال –ذكر الصنف 
ذات الدين .

أي لربع خصال ، واللم لعلتععليل ، والعن الناس يراعون هذه الصال ، بعضهم[ لربع ]  أي ي¤رغب بالنكاح با .تنكح [[ 
يتار كذا وبعضهم يتار كذا ، فالديثS سيق لبيان مراعاة الناس .

السب ف الصل الشرف بالباء والقارب ، مأخوذ من الساب ، لنم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر[ ولحسبها ] 
 ] أي اللئق بذيلدينهاآبائهم وقومهم وحسبوها ، فيحكم لن زاد ععلى غيه . وقيل : الراد بالسب هنا الفعال السنة .[ 
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 ] احرص بالزواج[ فاظفر بذات الدينالدين والروءة أن يكون الدين مطمح نظره ف كل شيء ل سيما فيما تطول صحبته .
– لصقت يداك بالتاب ، والعرب تعن به حصول الفقر [ تربت يداك ] بالرأة ذات الدين ، تكتسب با مصال الدنيا والخرة

يقصدون با التحريض با ، والعلوم من جهة أخرى . –كعلمة دعاء ل يراد معناها 
الديث دليل ععلى أن الرجال يكون اختيارهم لعلمرأة إما لالا أو جالا أو حسبها وآخر ذلك الدين

وهذا هو الواقع ف هذا الزمان للسف .
 الديث دليل ععلى الرص ععلى الزواج بذات الدين، وحث النب لحكم: ععلى الزواج بذات الدين؛

: Tفهي تعي ععلى طاعة ال .أول 
: Tت¤صعلح من يتب ععلي يديها .ثانيا 
: Tويأمن أولده عندها .ثالثا 
: Tتفظ ماله وبيته ف غيبته .رابعا 
. فإن اجتمعت الصفات الربع بالرأة فهذا نور ععلى نور , لكن قد يتعسر اجتماعها
 الت يرغب با - يسأل مث̀ل عن جالا Sعن الصفات Sفإذا–كيفية العمل بذا الديث : يبدأ بالسؤال 

تقق سأل عن الدين ، فان تقق أقدم وإل أحجم ، بلف ما إذا سأل عن الدين أو̀ل وتقق ث سأل
 يقول فاظفرعن المال ول يتحقق المال ث أحجم ، فيكون رد الرأة ، مع أنا ذات دين والرسول 

بذات الدين تربت يداك .
 ينبغي للنسان أن يرص ععلى قبول وصية النبف الرص ععلى ذات الدين ، قال تعال ( وإن تطيعوه 

تتدوا ) .
لقهمSيستدل بذا الديث ععلى أن مصاحبة أهل الدين والستقامة خي وبركة لنه يستفيد من أخ

 .وطباعهم
م / وينبغي أن يتخير ذات الدين ، والودود ، الولود الحسيبة .

---------------------
 صفات الرأة الت يسن نكاحها . فقال :– رحه ال –ذكر الصنف 

 .ذات الدين
وسبق دليل ذلك .

والودود ، الولود الحسيبة .
رواه أبو داود  : ( تزوجوا الولود الودود ، فإن مكاثر بكم المم يوم القيامة ) . لقوله 

 ) هي الت تب زوجها . [ قاله الطاب ]الودود( 
[ قاله الطاب ]  ) هي الت تكثر ولدتا .الولود( 
كيف يعرف كثرة ولدتا : ويعرف هذا الوصف ف البكار من أقاربن ، إذ الغالب سراية طباع القارب

.بعضهن إل بعض 
. Tومن الصفات : أن تكون بكرا 

 لابر : ( هل تزوجت يا جابر ؟ قال : نعم ، قال : بكرا̀ أم ثيبا̀ ؟ قال : بل ثيبا̀ ، قال : فهل بكر̀القوله 
وسيأت الديثS إن شاء ال ] .S[ تلعبها وتلعبك ) . 
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م / وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها .
---------------------

أي : إذا رغب أحدكم بامرأة فعله رؤيتها .
) يتمل أن تكون اللم للباحة ويتمل أن تكون للستحباب ، وهذا هو الراجح . فلهقوله ( 

Ê (  أ¬ب® ه¤ر¬ي�Sر¬ة¬ ق¬ال¬ لديث  S¬ فS¬ق¬ال¬ إ®نÊ تS¬ز¬̄وج�ت¤ ام�ر¬أ¬̀ة م®ن¬ ال¬ن�صج¬اء¬ ر¬ج¤لÙ إ®ل¬ ال̄نب®  ه¬ل� ( S¬ار® . فS¬ق¬ال¬ ل¬ه¤ ال̄نب®
ا ف¬إ®̄ن ف® ع¤ي¤ون® ال¬ن�ص¬ار® ش¬ي�ئا̀ » . ق¬ال¬ ق¬د� ن¬ظ¬ر�ت¤ إ®ل¬ي�Sه¬ا  ) رواه مسعلم .ن¬ظ¬ر�ت¬ إ®ل¬ي�Sه¬

® ال¬ن�ص¬ار® ش¬ي�ئ̀ا ( وف رواية ا ف¬إ®̄ن ف® أ¬ع�ي¤  ) .ف¬اذ�ه¬ب� ف¬ان�ظ¤ر� إ®ل¬ي�Sه¬

  ]Tوقيل : صغر ، قال الافظ : الثان وقع ف رواية أبفإن في أعين النصار شيئا ، Sاختعلف ف الراد بقوله ( شيئ̀ا ) فقيل : عمش [ 
. Sعوانة ف مستخرجه ، فهو العتمد
 قال : ( إذا خطب أحدكم الرأة ، فإن استطاع أن ينظر إل ما يدعوه إلولديث جابر أن رسول ال 

رواه أبو داودنكاحها فعليفعSلS قال : فخطبت جارية فكنت أتبأ لا حت رأيت منها ما دعان إل نكاحها ) . 
 فذكرت له امرأة خطبتها ، فقال : اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أنوعن الغية بن شعبة قال : ( أتيت النب 

 .رواه التمذييؤدم بينكما ) . 
فهذه الحاديث  دليل ععلى استحباب النظر إل الخطوبة لقوله ( فاذهب فانظر إليها ) .

 ععلل الكم بععلة تدل ععلى الطعلب وهي قوله ( فإنه أحرى أن ي¤ؤدم بينكما ) .ولن النب 
قال النووي : وهو مذهبنا ومذهبS مالك وأب حنيفة وسائر الكوفيي وأحد وجاهي الععلماء .

م ، ول يكون بعد الطبة ، لنه لو مت يكون النظر ؟ يكون قبل ال®طبة ، من أجل أن ي¤قد®م¬ أو يج®
خطب امرأة ث نظر إليها ول تعجبه وتركها ، فهذا يؤثر ععليه وععليها .

لكن اختعلف الععلماء ما الذي يباح لعلخاطب أن يرى من مطوبته ؟
 : ينظر إل الوجه والكفي فقط .فقيل

وهذا مذهب الشافعي .
 :  ث إنه يباح النظر إل وجهها وكفيها فقط ، لنه يستدل بالوجه ععلى المال أو ضده ،قال النووي

وبالكفي ععلى خصوبة البدن أو عدمها .
 : ينظر إل جيع بدنا .وقيل

وهو قول داود .
 : ينظر إل ما يظهر غالب̀ا ، كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمي .وقيل

.ورجح هذا القول اللبان ، وهو الصحيح 
. ل يشتط رضا الخطوبة ف النظر ، وهذا مذهب جهور الععلماء ، ينظر إليها ولو ل ترض

رواه أحد   ( إذا خطب أحدكم امرأة ، فل جناح ععليه أن ينظر إليها لطبته وإن كانت ل تععلم ) . لقوله 
 السابق وفيه ( ... فخطبتS جارية ، فكنت أتبأ لا حت رأيت منها ما دعان إل نكاحها–وحديث جابر 

وتزوجها ، فتزوجتها ) .
: شروط النظر إلى المخطوبة
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Tأن يغعلب ععلى ظنه الجابة .أول : 
Tأن ل يقصد التعلذذ ، لن القصود الستعلم ل الستمتاع .ثانيا : 
Tأن ل يكون بعلوة ، لنا أجنبية عنه .ثالثا : 
Tأن يكون عازما̀ ععلى الطبة .رابعا : 

: Tأل تكون الرأة متجمعلة ، لمرين :خامسا 
 : أنه فتنة .والمر الثاني : أنه تدليس بالنسبة لعلرجل ، المر الول 
الصورة ل تقوم مقام النظر ، لن التصوير حرام ، ولن الصورة ل تقوم مقام القيقة ، فإن الصورة تمل

النسان أكثر ما هو ععليه .
طبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك . gعلى خ hم / ول يحل للرجل أن يخطب

---------------------
أي : ل يوز لعلرجل أن يطب امرأة خطبها رجل آخر . [ ل يل : نفي الل يستعلزم الرمة ] .

Ê لديث يه®(  ق¬ال¬  أ¬ب® ه¤ر¬ي�Sر¬ة¬ ع¬ن® ال̄نب® ط�ب¬ة® أ¬خ®  ) رواه مسعلم .ل¬ ي¬�ط¤ب¤ ال̄رج¤ل¤ ع¬عل¬ى خ®
Ê ولديث ابن يه® إ®ل̄ أ¬ن� ي¬أ�ذ¬ن¬ ل¬ه¤(  ق¬ال¬  ع¤م¬ر¬ ع¬ن® ال̄نب® ط�ب¬ة® أ¬خ® يه® و¬ل¬ ي¬�ط¤ب� ع¬عل¬ى خ®  )ل¬ ي¬ب®ع® ال̄رج¤ل¤ ع¬عل¬ى بS¬ي�ع® أ¬خ®
متفق ععليه .

ب¬ة¬ ب�ن¬ ع¬ام®رÏ ولديث  ال�م¤ؤ�م®ن¤ أ¬خ¤و ال�م¤ؤ�م®ن® ف¬ل¬ ي¬®ل ل®عل�م¤ؤ�م®ن® أ¬ن� يS¬ب�ت¬اع¬ ع¬عل¬ى بS¬ي�ع®(   ر¬س¤ول¬ الع̄له® قال : قالع¤ق�
يه® ح¬̄ت ي¬ذ¬ر¬ ط�ب¬ة® أ¬خ® يه® و¬ل¬ ي¬�ط¤ب¬ ع¬عل¬ى خ®  ) رواه مسعلمS .أ¬خ®

فهذه الحاديث تدل ععلى تري أن يطب السعلم ععلى خطبه أخيه .
: دلت الحاديث ععلى أنه ف حالتي يوز أن يطب الثان وها

أ- إذا أذ®ن له لرواية [ إل أن يأذن له ] ب- إذا ترك الاطب الول الطبة لرواية [ حت يذر ] .
. أجع الععلماء ععلى أن الخطوبة إذا ردت خاطبها كان للخر أن يطبها
اختعلف الععلماء إذا ععلم الاطب الثان أن فلن̀ا خطب من هؤلء القوم ، لكن ل يععلم هل ردوه أم قبعلوه

هل يطب أم ل ؟
 ل يوز ، وهذا الصحيح لمرين :وقيل : يوز أن يطب ، قيل :
 : لن هذا يعتب خطبة ععلى خطبة أخيه .الول
: لنم قد يكونون ععلى وشك الوافقة .الثاني 

: الكمة من تري الطبة ععلى خطبة السعلم
.بي الناس والبغضاء أن هذا التصرف من أسباب العداوة  : الحكمة الولى
هوه ما دام أنله ول وفيه تعد ععليه لن الق لفيه ظعلم لعلخاطب الالتصرف  أن هذا  :الحكمة الثانية

.الاطب
خطب ععلي إذا لنسانالنفس لفيه تزكية التصرف هذا  أن : يوه  العلماءاإليه ألمح وفيه حكمة ثالثة

 من هذا الاطب الولللسان حاله يقول أنا أول كأنوغيه التصرف ويذم أنه يزكي نفسه بذا كخطبة أخيه 
Sمومذتزكية النفس أمر م أن ومععلوم. 

31



يبتاع علمؤمنS أنلالؤمن فل يل  الؤمن أخو(   هذا العن وهو قول النب لإشارة إل  عقبة ابن عامر وحديث
تكونل  أن تقتضي هذا فيه إشارة إل أن الخوة اليانية يذر ) تععلي بيع أخيه ول يطب ععلي خطبة أخيه حت

 .ا ف مثل هذا التصرف̀بسب̀ب
: اختعلف الععلماء هل يوز أن يطب ععلى خطبة غي السعلم أم ل ععلى قولي

مثال : أن يطب يهودي يهودية ، فهل يوز لعلمسعلم أن يذهب ويطب هذه اليهودية ؟
 أنه يوز .القول الول :

قال النووي : وبه قال الوزاعي ، ورجحه ابن النذر والطاب .
طبة أخيه ) والكافر ليس أخا̀ لعلمسعلم . لقوله ( ععلى خ®

يه® ح¬̄تويؤيده رواية ( ط�ب¬ة® أ¬خ® يه® و¬ل¬ ي¬�ط¤ب¬ ع¬عل¬ى خ® ال�م¤ؤ�م®ن¤ أ¬خ¤و ال�م¤ؤ�م®ن® ف¬ل¬ ي¬®ل ل®عل�م¤ؤ�م®ن®S أ¬ن� يS¬ب�ت¬اع¬ ع¬عل¬ى بS¬ي�ع® أ¬خ®
 ) قال الطاب : قطع ال الخوة بي الكافر والسعلم ، فيختص النهي بالسعلم .ي¬ذ¬ر¬

ولن الكافر ليس له حرمة .
 أنه ل يوز .القول الثاني :

وبه قال جهور الععلماء .
لرواية ( ول يطب الرجل ععلى خطبة الرجل ) .

وأما التقييد (بأخيه) فيحمل ععلى الغالب، فل مفهوم له كقوله تعال ( ول تقتعلوا أولدكم خشية إملق ).
وهذا القول هو الصحيح .

. يرم أن تطب الرأة ععلى خطبة الرأة لنفس الععلة
مثال : امرأة عرضت نفسها ععلى رجل ، فل يل لمرأة أخرى أن تأت وتعرض نفسها ععليه وتزهده ف الت

قبعلها .
 الواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أنا جاءت تستشي النب،لا خطبها ثلثة: أبو جهم، ومعاوية 

وأسامة ، الواب : أن تمل هذه القصة ععلى أن الواحد منهم ل يععلم بطبة الخر .
طبة المعتدة مطلقاT ، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره ، لقوله gم / ول يجوز التصريح بخ

طnبhةg النuسhاءgتعالى ( gخ nنgم gهgب nمpت nضkرhا عhيمgف nمpكnيhلhع hاحhنpل جhو. ( 
---------------------

أي : يرم ول يوز أن يصرح بطبة الرأة العتدة مطعلقا̀ .
 [ وال®طبة بكسر الاء طعلب الرأة لعلزواج ] ، [ والعتدة : من ل يض ععلى وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا̀ ، وععلى طلقها

ثلث حيضات إن ل تكن حام̀ل .
 ) قولهTأي سواء معتدة من وفاة [كالتوف عنها زوجها ] أو من حياة .[ الطعلقة طلقا بائنا̀ ] .مطلقا ( 
والتصريح : هو وعد الرأة بالنكاح أو طعلب التزوج با بالعلفظ الصريح ، نو أريد أن أتزوجك ، أو زوجين

نفسك ، أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك ، ونو ذلك ما ل يتمل غي النكاح .
) س¬اء® فيحرم التصريح بطبة العتدة لقوله تعالÊط�ب¬ة® الن ت¤م� ب®ه® م®ن� خ®  ) أي ل إثو¬ل ج¤ن¬اح¬ ع¬عل¬ي�ك¤م� ف®يم¬ا ع¬̄رض�

ععليكم أيها الرجال ف التعريض بطبة النساء التوف عنهن أزواجهن ف العدة بطريق التعلميح ل التصريح.
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فخص التعريض بنفي الرج ، وذلك يدل ععلى وجود الرج ف التصريح ، فيكون ذلك دلي̀ل ععلى عدم
جوازه ، ولن التصريح ل يتمل غي النكاح ، فل يؤمن أن يمعلها الرص ععلى النكاح ععلى الخبار

بانقضاء عدتا قبل انقضائها .
. ̀لكن يوز التعريض بطبة العتدة البائن بوت زوجها ، أو الطعلقة ثلثا

والتعريض خلف التصريح نو : إن ف مثعلك لراغب ، أو إن أريد الزواج ، أو وددت¤ أنه يS¤ي¬سر ل امرأة صالة
، أو إذا انقضت عدتك فأععلمين ونوها .

ت¤م� ب®ه® والدليل ععلى جواز التعريض لعلبائن من زوجها بوفاته عنها : الية السابقة ( و¬ل ج¤ن¬اح¬ ع¬عل¬ي�ك¤م� ف®يم¬ا ع¬̄رض�
ط�ب¬ة® النÊس¬اء®  ) .م®ن� خ®

وقول الصنف ( ويوز التعريض ف خطبة البائن بوت أو غيه ) فيه أن الطعلقة الرجعية [ وهي من طعلقت
طعلقة واحدة أو اثنتي ] ل يوز التعريض بطبتها ، لنا زوجة حكمها حكم الزوجات .

عpود{ م / وينبغي أن يخطpبh في عhقnدg النكاح بخpطبة ا nسhم gنnب hالhق ) gهkللhا pولpسhا رhنhمkلhع يgف hدsهhشkلتhا 
 : gةhاجhحnلhا , إاhن gسpفnنـhأ gورpرpش nنgم gهkللhاgب pوذpعhنـhو , pهpرgفnغhتـ nسhنhو , pهpينgعhت nسhنhو , pهpدhم nحhن , gهkلgل hد nمhحnلhا kومن سيئاتن
لk لhهp ,أعمالنا ،  gضpم hلhف pهkللhا gهgد nهhيـ nنhومن يضلل فل هادي له ،م kنhأ pدhه nشhأhو , pهkللhا kلgإ hهhلgإ hل nنhأ pدhه nشhأhو 

ثh آيhات{ hلhث pأhرnقhيـhو pهpولpسhرhو pهpدnبhا ع Tدkمhحpم: 
لgمpونhقال تعالى ( nسpم nمpتnنـhأhو kلgإ kنpوتpمhل تhو gهgاتhقpتـ kقhح hهkوا اللpقkوا اتـpنhآم hينgذkا الhهsيـhا أhي. ( 

هpمhاوقال تعالى ( nنـ gم kثhبhا وhهhجnوhا زhه nنـ gم hقhلhخhة{ وhد gاحhس{ وnفhنـ nنgم nمpكhقhلhي خgذkال pمpكkبhوا رpقkاتـ pاسkا الن hهsيـhا أhي
Tيباgقhر nمpكnيhلhع hانhك hهkالل kنgإ hامhحnرh nالhو gهgب hونpلhاءhسhي تgذkال hهkوا اللpقkاتـhو Tاءhسgنhو Tيراgثhك Tالhجgر. ( 

يpصnلgحn لhكpمn أhعnمhالhكpمn وhيـhغnفgرn لhكpمn ذpنpوبhكpمn . يhا أhيـsهhا الkذgينh آمhنpوا اتـkقpوا اللkهh وhقpولpوا قـhوnلT سhدgيداTوقال تعالى (
Tيماgظhع Tزاnوhفـ hازhف nدhقhفـ pهhولpسhرhو hهkالل gعgطpي nنhمhو. ( 

---------------------
 ] وف رواية ( ععلمنا رسول ال خطبة الاجة ف النكاح وغيه® ) . التشهد في الحاجة [ 

الديث دليل ععلى استحباب تقدي هذه الطبة ععلى عقد النكاح . وهذه الطبة سنة عند جاهي الععلماء
 قال : وليست واجبة ، وما يدل ععلى عدم وجوبا : حديث الواهبة نفسها ، فإن الرسول 

( زوجتكها با معك من القرآن ) ول يذكر الطبة .
. وهذه الطبة قصد با : إظهار النكاح وإشهاره ، وبيان خطر هذا العقد
. هذه الطبة ليست خاصة بعقد النكاح بل هي عامة ف النكاح وغيه
ةSSب الطولSSن الطSSل يرد عن أحد من السعلف أنه كان يزيد ععلى هذه الطبة بشيء ما يزيده بعض الناس م

إمSا ف فضSSل النكSاح أو ف الSSتغيب ف الطاعSSات أو الSتهيب مSن العاصSي عنSد عقSSد النكSاح ، وهSذه بدعSة
 ما ليس منه فهو رد ) .أمرنامن أحدث ف (  : وقد قال النب 
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ديثSSوام ، والSSض العSSن بعSSا يظSSجد كمSSون ف السSSتحب أن يكSSان ، ول يسSSح ف أي مكSSاح يصSSد النكSSعق
.الوارد ف ذلك ضعيف 

م / ول يجب إل باليجاب : وهو اللفظ الصادر من الولي ، كقوله : زوجتpك أو أنكحتك ، والقبول :
وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحوه .

---------------------
أي : أن النكاح ل يب ول ينعقد إل بالياب والقبول ، فمن أركان النكاح الياب والقبول .

 : وهو العلفظ الصادر من الول ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك .فاليجاب
وهو العلفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله : قبعلت هذا الزواج ، أو قبعلت ، ونوه .والقبول : 

وقد اختعلف الععلماء هل يشتط أن يكون الياب والقبول بعلفظ النكاح والتزويج أو ل يشتط ععلى قولي
:

. يشتط أن يكون الياب والقبول بعلفظ النكاح أو التزويج  : أنهالقول الول
وهذا هو الذهب .

. لنما العلفظان العلذان ورد بما القرآن الكري 
ن¬اك¬ه¬اقال تعال (  ن�Sه¬ا و¬ط¬را̀ ز¬̄وج�  .. ) .فS¬عل¬̄ما ق¬ض¬ى ز¬ي�دÙ م®
.... ) .و¬ل تS¬ن�ك®ح¤وا م¬ا ن¬ك¬ح¬ آب¬اؤ¤ك¤م� م®ن¬ النÊس¬اء® وقال تعال (

 يوز بغي لفظ النكاح والتزويج ، فأي لفظ يدل ععلى النكاح فإنه يوز  أنه ل يشتط ، وأنهالقول الثاني :
وهذا قول جاهي الععلماء ، وهو اختيار ابن تيمية رحه ال .

) .ها با معكS من القرآنك معلكت(لعلذي طعلب أن يزوجه الواهبة نفسها   قول النب ل
) متفق ععليه . أعتق صفية وجعل عتقها صداقها  أن رسول ال (ولديث أنس 

ولن العبة ف العقودS العان ، ل باللفاظ والبان ، فألفاظ الSبيع والشSSراء والجSSارة والبSSة والنكSاح ليسSSت ألفاظS̀ا
تعبدية ل يوز تاوزها إل غيها ، وإنا الرجع فيها إل ما تعارف الناس ععليه .

وهذا القول هو الصحيح .
باب شروط النكاح

 ف هذا الباب شروط النكاح .– رحه ال –أي سيذكر الصنف 
 : مSSا يعلSSزم مSSن عSSدمه العSSدم ول يعلSSزم مSSن وجSSوده وجSSود ولواصــطلحاTالشSSروط جSSع شSSرط وهSSو لغSSة العلمSSة ، 

عدم .
والفSSرق بي شSSروط النكSSاح ( الSSت سSSيذكرها الصSSنف ف هSSذا البSSاب ) وبي الشSSروط ف النكSSاح الSSت سSSتأت فيمSSا

بعد من وجهي :
 أن شروط النكاح من وضع الشرع ل يكن إبطالSا ، والشSSروط ف النكSاح شSروط وضSعها العاقSSد ويكSنالول :
إبطالا .
 أن شروط النكاح يتوقف ععليها صحته ، والشروطS ف النكاح يتوقف ععليها لزومه .الثاني :

م / ول بد فيه من رضا الزوجين .

34



--------------
رضSا الزوجي ، فSإن أكSره الSSزوج ععلSSى التزويSج بSامرأة ل يصSح النكSاح ، وكSSذلك الSاليشتط لصحة النكSاح أي 

بالنسبة لعلمرأة .
 ( ل تنكSSح الي حSSت تسSSتأمر ، ول تنكSSح البكSSر حSSت تسSSتأذن ،لSSديث أب هريSSرة . قSSال : قSSال رسSSول ال 

 .متفق ععليهقالوا : يا رسول ال : كيف إذنا ؟ قال : أن تسكت ) 
هي الثيب الت فارقت زوجها بوت أو طلق ، وقد تطعلق ععلى من ل زوج لا .]  الي [

وقياس̀ا ععلى البيع فإنه يشتط فيه الرضSا فكذلك النكاح .
ل يجوز للب أن يجبر ابنته البالغة على النكاح .وعليه ف

وهSو اختيار شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم ) .( هSذا القول هو الصحيح 
 ( ل تنكح البكر حت تستأذن ) وهذا عام ، ول يستثن منه الب .لقوله 

رواه مسعلم . ( .. والبكر يستأذنا أبوها ) وعن ابن عباس . قال : قال رسول ال 

رواه البخاري .  فرد� نكاحها)ذام (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهتS ذلك فأتت رسول ال جوعن خنساء بنت 

قSSال ابSSن القيSSم ( وهSSو الSSذي نSSدين ال  بSSه ول نعتقSSد سSSواه ، وهSSو الوافSSSق لكSSم الرسSSول وأمSSره ونيSSه ، وقواعSSد
شريعته ومصال أمتSه ) .

وهذا مذهب مالك والشافعيوقد ذهب بعض الععلماء إل أنه يوز للب أن يب ابنته البالغة ععلى النكاح 
وأحد .

بالفهوم ، لنه جعل) ل تنكح الي حت تستأمر ، ول تنكح البكر حت تستأذن  واستدلوا بالديث السابق (
الثيب أحق بنفسها من وليها ، فدل ععلى أن ول البكر أحق با منها .

وأما الستئذان فهو تطييب لاطرها .
والراجح أنه ل يوز أن يبها .

ا أبوها . hهpرgب nجpفي hم / إل الصغيرة
--------------

 من ل يشتط رضاهم ، فذكر الصغية ، فإن للب أن يبها .– رحه ال –ذكر الصنف 
 وأنا ابنة ست ، وبن ب وأنا ابنة تسع ) متفق ععليه . ومععلومS أنا ل تكن ف تعلكلقول عائشة ( تزوجن النب 

الال من يعتب إذنا .
قال القرطب : هذا الديث مستند الجاع ععلى أن الب يب البكر الصغية ععلى النكاح .

م / والمhة يجبgرpها سيدpها .
------------

أي : والسSSيد يSSب أمتSSه ععلSSى الSSزواج ، قSSال ابSSن قدامSSة : ل نععلSSم ف هSSذا خلفSSا̀ ، وذلSSك لن منافعهSSا معلوكSSة ،
والنكاح عقد ععلى منفعتها ، فأشبه عقد الجارة ، ولذلك معلك الستمتاع با .

 ( ل نكاح إلى بولي ) حديث صحيح ، رواه الخمسة .م / ولبد فيه من الولي ، قال 
----------
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هذا الشرط الثان من شروط النكاح وهو الول ( وهو من يتول أمر الرأة ) ، وهذا مذهب جهور الععلماء ، وأنه
ل يوز لعلمرأة أن تزوج نفسها .
والدلة ععلى شرطية الول كثية .

قال تعال (  ف¬ل تS¬ع�ض¤عل¤وه¤ن ) فقد جاء ف سبب نزولا ما رواه البخاري عن معقلS بن يسار أنا نزلت فيه ،
قال : ( زوجت أخت̀ا ل من رجل فطعلقها ، حت إذا انقضتS عدتا جاء يطبها ، فقعلتS له : زوجتك

وأفرشتك وأكرمتك فطعلقتها ، ث جئت تطبها ، ل وال ل تعود إليك أبدا̀ ، وكان رج̀ل ل بأس به ، وكانت
 فقعلت : الن أفعل يا رسول ال ، قال : ... ف¬ل تS¬ع�ض¤عل¤وه¤ن� Sالرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل ال هذه الية : 

فزوجها إياه ) .
وهي أصرح دليل ععلى اعتبار الول ، وإل لا كان لرفضه معن ،قال الافظ ابن حجر ف شأن هذه الية : 

ولنا لو كان لا أن تزوج نفسها ل تتج إل أخيها .
ر®ك®ي¬ ح¬̄ت يS¤ؤ�م®ن¤وا وقال تعال ( و .. ) فالذي ي¤نكح هو الول ، فالطاب للولياء .ل تS¤ن�ك®ح¤وا ال�م¤ش�

®وكذلك قول الشيخ الكبي لوسى ( اتS¬ي� د¬ى اب�Sن¬ت¬¯ ه¬  ) .ق¬ال¬ إ®نÊ أ¤ر®يد¤ أ¬ن� أ¤ن�ك®ح¬ك¬ إ®ح�
.رواه أبوداود  ( ل نكاح إل بول ) وعن أب موسى الشعري . قال : قال رسول ال 

رواه أبوداود  ( أيا امرأة ن¤كحت بغي إذن وليها فنكاحها باطل ) وعن عائشة . قالت . قال رسول ال 
رواه ابن ماجه . ( ل تزوج الرأة نفسها ) وقال 

 ( إن شئت أنكحتك حفصة ) رواه البخاري .– بعد أن تأيت حفصة –وقول عمر لعثمان 
 وذهب بعض الععلماء وهو مذهب النفية إل أنه ل يشتط الول ، قالوا : قياسا̀ ععلى البيع.

والصحيح مذهب المهور ، ويرجح ذلك عدة أمور :
: Tأن اشتاط الول فيه صيانة لعلمرأة عما يشعر ف وقاحتها وميعلها إل الرجال .أول 
: Tرة ف فععلها وف اختيارها ،ثانياSأن الرجال أقدر من النساء ععلى البحث عن أحوال الاطب ، فإن الرأة قاص 

فقد ل توفق لعلرجل الكفء .
: Tأن اشتاط الول فيه مزيد إعلن لعلنكاح .ثالثا 
: Tأن ارتباط الرأة بالرجل الذي تتاره ، ليس شأنا̀ خاص̀ا با ، وإنا يهم الوضوع أباها وأخاها بل والسرةرابعا 

بأكمعلها .
وأما قياسهم ععلى البيع فهذا قياس ل يصح لمرين :

: Tهذا قياس باطل ، لنه ف مقابعلة النص .أول 
: Tلن عقد النكاح أخطر من عقد البيع .ثانيا 

: شروط الولي
 : ( Tعاقل Tبالغا ) Tلن غي الكعلف يتاج من يتول أمره فكيف يتول أمر غيه .أن يكون مكلفا

اره .ب قال ابن قدامة : وأما العقل فل خلف ف اعت
 Tفالرأة ل تكون ولية ف النكاح ، لنا هي باجة إل ول فكيف تتول أمر غيها .أن يكون ذكرا :

 Tة الكفء ومصال النكاح .أن يكون رشيداSوهو معرف :
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 : أي ائتمان الول ععلى موليته ، فل يزوجها إل بكSفء .المانة
: فل يكSSون الكSSافر وليSS̀ا ف النكSSاح. كمSSا قSSال تعSSال  (والؤمنSSون والؤمنSSات بعضSSهم أوليSSاء بعSSض).اتفــاق الــدين

لكن لو كان الول مسعلم̀ا وابنته كافرة فإنه يعقد لا ، والسبب : لن السSلم يععلو ول يععلى ععليه .
م / وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن عل ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم القرب فالقرب من عصباتها .

-------------------
 بذكر الولية ف النكاح ، فذكر أن أول الناس بتزويج الرة أبوها ، لنه أكثر النSSاس– رحه ال –شرع الصنف 

حنوا̀ وشفقة ، وأكمل نظر̀ا ورأفة ، ويعليه الد ، فإنه كالب ف مزيد حنوه ورأفته ععلى بنات ابنه .
أي يعلSSSي الب وإن عل ف وليSSSة النكSSSاح البSSSن وإن نSSSزل ، لنSSSه أول بSSSالياث مSSSن غيه ، فكSSSذا فثــم ابنهــا : 

النكاح .
 : أي يعلي البن ف مرتبة الوليSة القSSرب مSSن العصSSبة ، لن مبن الوليSة ععلSSىثم القرب فالقرب من عصباتها

الشفقة والنظر ، فيقدم الخ من البوين ، لكونه أقرب العصبات بعد عمSSودي النسSSب ، ث الخ لب ، ث بنSSو
الخوة لبوين ، ث بنو الخوة لب ، ث العمام كذلك ، ث بنوهم .

ث البنSوة ، ث الخوة ، ث العمومSة .،  يقدم ف جهة الوليSة البSوة
لو وجد ابن وأخ شقيق ، فيقدم البSن .، لو كان لعلبنت ابن وأب ، فالب هSو الذي يزوج أمثعلة : 

تhأnذhنh م / وفي الحديث المتفق عليه ( nسpى تkتhح pر nكgبnال pحhكnنpتـ hلhو hرhمnأhت nسpى تkتhح pمuيhال pحhكnنpتـ hا)لhوا يpالhق . 
 hالhا قhهpنـnذgإ hفnيhكhو gهkالل hولpسhر)hتpكnسhت nنhأ . ( 
----------------

[ قاله الافظ ابن حجر ] ] هي الت يوت زوجها ، أو تبي منه وتنقضي عدتا ، وأكثر ما تطعلق ععلى من مات زوجها . [ اليم

 ] أصل الستئمار طعلب المر ، فالعن ل يعقدS ععليها حت يطعلب المر منها ، وتؤخذ من قوله : ( تستأمر ) أنه ل[ تpستأمر
يعقد إل بعد أن تأمر بذلك .

 هي العذراء الت ل يسبق لا زواج ول وطء ، لكن خص الععلماء بالبكر هنا البالغة الت تدركS أمور النكاح ، وإنا[ البكر ]
ل تدركS مقاصد الزواج ول تعرف صفات[ كمن عمرها ثان أو تسع ] حعلت ععلى البالغة لن الشرع جعل لذنا اعتبارا̀ ، ومععلوم أن الصغية 

الزواج .
أي يطعلب الذن منها ليعقد لا وليها الزواج ، والفرق بي الذن والستئمار : أن الستئمار طعلب المر ، ومععلوم[ تستأذن ] 

أن طعلب المر ل بد أن يكون بالقول ، أما الذن فل يشتط أن يكون بالقول بل يكون بالقول وقد يكون بالسكوت ،واكتفي
بالسكوت من البكر : لن البكر قد تستحي ول تصرح فاكتفي منها بالسكوت بعكس الثيب فطعلب منها أن تصدع برأيها . .

. الديث دليل ععلى أن الرأة الثيب ل تتزوج حت تستأمر وتطعلب ذلك
وإذن المرأة في الزواج له أحوال :

Tأن تكون البنت بكرا̀ صغية [ فهذه يوز تزويها من غي إذنا ] .أول : 
Tأن تكون ثيب̀ا ، فهذه ل بد من رضاها واستئمارها بذلك .ثانيا : 

 : وأما البالغ الثيب فل يوز تزويها بغي إذنا ل للب ول لغيه بإجاع السعلميقال شيخ السلم ابن تيمية
.

لديث الباب .
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Tفهنا اختلف العلماء على قولين : : البكر البالغ ، ثالثا
 : ل يب إذنا ، وإنا يستحب ، فيجوز للب إجبارها .القول الول

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد .
واستدلوا بديث الباب بالفهوم ، لنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ، فدل ععلى أن ول البكر أحق با

منها .
وأما الستئذان فهو تطييب لاطرها .

 : يب استئذانا ول تب ععلى النكاح .القول الثاني
وهذا مذهب أب حنيفة والثوري وابن النذر .

 النكاح ععلى الذن ، فدل ععلى أنه واجب.واستدلوا بالديث (ل تنكح البكر حت تستأذن) فععلقS النب 
ورواية  ( والبكر يستأذنا أبوها ف نفسها ) وهذا نص ف مل النزاع .

رواه أبو داود ) .  فذكرتS أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيها النب وعن ابن عباس : ( أن جارية أتت النب 
 رد� نكاح البكر الت زوجها أبوها وهي كارهة ، فدل ععلى أن إذن البكر ل بد منهففي هذا الديث أن النب 

ف النكاح ، وهذا الديث متعلف فيه ، وقد صححه ابن القيم .
وهذا القول هو الراجح .

 وأمره ونيه : وهو الذي ندين ال به ، ول نعتقد سواه ، وهو الوافق لكم الرسول وقالورجحه ابن القيم ، 
.وقواعد شريعته ومصال أمته 

. أما غي الب ، فل يوز له أن يزوج البكر الكبية بالتفاق
 ( أعلنوا النكاح ) .م / وقال النبي 

--------------
 حديث ( أععلنوا النكاح ) ليستدل به ععلى أنه ينبغي إعلن النكاح .– رحه ال –ذكر الصنف 

. ومعن إعلن النكاح : إظهاره ونشره
 أيض̀ا ( فصل ما بي اللل والرام الدف والصوت ف النكاح ) رواه التمذي وحسنه وحسنه أيض̀اوقال 

اللبان .
. فالديث دليل ععلى وجوب إعلن النكاح وإشهاره
: الكمة من المر بإعلن النكاح لكمتي

  إظهار الفرح والسرور .الولى :
من أجل التفريق بينه وبي نكاح السر .الثانية : 

م / ومن إعلنهg : شهادةp عدلين .
--------------

 بعض وسائل إشهار النكاح وإعلنه ، فذكر من ذلك : الشهاد ععلى العقد .– رحه ال –ذكر الصنف 
والشهاد ععلى النكاح متعلف فيه :

فذهب أكثر الععلماء أنه شرط لصحة النكاح . [ فهو الشرط الثالث من شروط النكاح ] .
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روي هذا القول عن عمر وععلي هو قSSول ابSن عبSاس وسSعيد بSن السSSيب وجSابر بSSن زيSد والسSSن والنخعSSي وقتSادة
والثوري والوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي [ الغن ] .

بزيادة وشاهدي عدل .رواه الدارقطن وهو ضعيف  ) وشاهدي عدل ( ل نكاح إل بول  لديث جابر . قال : قال 

وغيهم ، قالوا : ومن بعدهم من التابعي قال التمذي : والعمل ععلى هذا عند أهل الععلم من أصحاب النب 
ل نكاح إل بشهود ، ل يتعلفوا ف ذلك من مضى منهم إل قوما̀ من التأخرين من أهل الععلم .

.وذهب بعض الععلماء : إل أنه إذا أععلنS النكاح ل يشSتط الشهادة 
ح .وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وقالوا : إن زيادة وشاهدي عدل ل تص

قال ابن النذر : ل يثبت ف الشاهدين خب .
والقول الول أحوط .

: وععليه : فيكون حالة العقد ف النكاح ل تعلو من المور التالية
Tأن يصل إشهاد وإعلن ، فهذا العقد صحيح بالتفاق .أول : 
Tإشهاد ول إعلن ، فهذا ل يصح عند الميع .ثانيا Sأن ل يصل : 
Tأن يصل إشهاد دون إعلن ، فهذا يصح ف قول المهور .ثالثا : 
Tأن يصل إعلن دون إشهاد ، فهذا صحيح ععلى رأي ابن تيمية ، وغي صحيح ععلى رأي المهور .رابعا : 

: صفات الشهود
: فل تصح شهادة النثى ، ول شهادة رجل وامرأتي .عدلين  ، ذكرين 
الSرزاق عSSن الزهSSري قSال ( مضSSت السSنة أن شSهادة الSرأة ل تSوز ف الSSدود ول ف النكSاح ول ففي مصSنف عبSد

ف الطلق ) .
ولن هذا المر يطعلع ععليه الرجال .

 : أي عاقعلي بالغي .مكلفين
 : فعلو كانا أصمي ل تقبل شهادتما ، لنما ل يسمعان .سميعين

 ارةSSيصح أن يكونا أخرسي ، لنه يكنه أن يؤدي الشهادة بالش.
م / والضرب عليه بالدف ونحوه .

-------------
أي ومن وسائل إعلنه الضربS ععليه بالدف .

قال البخاري ف صحيحه : باب ضرب الدف بالنكاح والوليمة .
 يدخل حيث ذكر حديث من طريق خالد بن ذكوان قال ( قالت الربSي�ع بنت م¤ع¬وÊذ بن عفراء : جاء النب 

 ويS¬ن�د¤ب�ن¬ من ق¤تل¬ منبالدفب¤ن¬ ععلي ، فجعلسS ععلى فراشي كمجعلسك¬S من ، فجععلت� جويرياتÙ لنا يضربن 
آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نب يععلم ما ف غدÏ ، فقال : دعي هذه وقول بالذي كنت® تقولي )

 الدف ول ينكره .فأقر النب 
ونقل الافظ عن الهعلب : ف هذا الديث إعلن بالدف وبالغناء الباح .

والدف : هو آلة مستديرة كالغربال . 
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Tواحد ، من أجل أل يكون صوته كثي ( ل يكون من وجهي ، لنهويشترط لكونه دفا Ïأن يكون من وجه : 
حينئذ يكون طب̀ل ) .

ول يكون فيه جلجل ، لنا من خصائص الطبل .
وععلى هذا : فضرب الدف ف الزواج ل مانع منه شرع̀ا لكن لبد من ضوابط وقيود لئل يساء استعماله :

: Tأن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال .أول 
قال ابن تيمية : ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السعلف يسمون من يفعل ذلك

منث̀ا ، ويسمون الرجال الغني مانيث ، وهذا مشهور ف كلمهم .
 وإنا يباح الدف إذا ل يكن فيه جعلجل ونوه ، ما يصوت عند أكثر الععلماء ،وقال الحافظ ابن رجب :

 ، وقد رخص ف هذانص ععليه المام أحد وغيه من الععلماء ، كما كانت دفوف العرب ععلى عهد النب 
الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطعلق̀ا ف العرس وغيه لعلنساء دون الرجال .

وقال الافظ ابن حجر : الحاديث القوية فيها الذن ف ذلك لعلنساء فل يعلتحق بن الرجال ، لعموم النهي
عن التشبه بن .

: Tأن يكون الضرب خفيفا̀ ل إزعاج فيه . ثانيا 
: Tأل يكون مع الضرب بالدف  غناء بقصائد تشتمل ععلى أمور مرمة كاللعة والفساد وغيها .ثالثا 

أما إذا اشتمعلت ععلى قصائد حكم وأمور حاسية فهذا ل مانع منه .
: Tأل يطول الوقت ، بيث يكون إل ساعة متأخرة من العليل حيث يتتب ععلى ذلك مفاسد كتك صلةرابعا 

الفجر . 
باب الكفاءة في النكاح

م / وليس لولي المرأة تزويجpها بغير كفء{ لها .
-----------------

أي : ول يوز لول الرأة أن يزوجها بغي كفء ، لن الولية أمانة ، والمي يب ععليه مراعاة الصعلح ، وليس
من الصعلح أن تزوج الرأة بغي كفء .

م / فليس الفاجرp كفؤاT للعفيفة .
---------------

أي : فل يوز أن ت¤زوج العفيفة بالفاجر ، والراد بالفاجر الزان بدليل قوله : العفيفة .
الكفاءة في الدين شرط وهـذا القول هو الصحيح .ف

ر®كÙ قال تعال ( ا إ®̄ل ز¬انÏ أ¬و� م¤ش� ̀ة و¬الز̄ان®ي¬ة¤ ل¬ ي¬نك®ح¤ه¬ ر®ك¬  ) .الز̄ان® ل¬ ي¬نك®ح¤ إ̄ل ز¬ان®ي¬̀ة أ¬و� م¤ش�
وهذه الية لعلععلماء كلم كثي ، رجح بعض الععلمSSاء العاصSSرين معناهSSا : أن الSرأة إذا تزوجSSت الرجSSل الزان ، فSإن
كSSSانت مسSSSSتحعلة لعلزنSSSا فهSSSي مشSSSركة ، وإن كSSSانت تقSSSر بتحري الزنSSSا لكSSSن رضSSSيت� بSSSه فهSSSي زانيSSSة ، لن الراضSSSي
كالفاعل ، وكذا الرجل إذا تزوج امرأة يععلم أنا زانية ، فإن كSان مسSSتح̀ل لSه فهSSو مشSSرك ، وإن كSSان مقSSرا̀ بتحري

الزنا لكنه رضي فهو زان .
رواه التمذي  ( من أتاكم من ترضون دينه وخعلقه فزوجوه ، إل تفععلوا تكن فتنة ف الرض وفساد كبي ) وقال 
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م / والعربp بعضهم لبعض أكفاء .
-------
 حSSSديث ( العSSSرب بعضSSSهم أكفSSSاء بعضSSSهم ) ليسSSSتدل بSSSه ععلSSSى اعتبSSSار الكفSSSاءة ف– رحSSSه ال –ذكSSSر الصSSSنف 

النسSSSب ، لكSSSن الSSSديث ل يصSSSح بSSSل هSSSو ضSSSعيف جSSSدا̀ ، والعن الSSSذي دل ععليSSSه الSSSديث غي صSSSحيح ، بSSSل
 الكفاءة ف النسب ليست شرط̀ا وكذلك الكفاءة ف الصنعSة وف اليسSار .الصحيح أن
ر¬م¬ك¤م� ع®ن�د¬ الع̄له® أ¬ت�Sق¬اك¤م� إ®̄ن الع̄له¬ ع¬عل®يمÙ خ¬ب®يÙلقوله تعال (  ) .إ®̄ن أ¬ك�

رواه أبوداود  قال  ( يا بن بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ، وكان حجاما̀ ) عن أب هريرة . أن النب 

 مSSول فSSروة بSSن] أبا هند  ] أي : زوجSSوه بنSSاتكم .[أنكحوا ] بطن من بطون الزرج ، إحدى قبيعلت النصSSار ،  [ بني بياضة[ 
 ] أي : اخطبSSوا إليSSه بنSSاتهوانكحوا له، كمSSا جSSاء ف روايSSة عنSSد أب داود .[  عمرو ، واسه عبد ال وكان حجامSSا̀ حجSSم النSSب 

ول ترجوه منكمS بسبب مهنة الجامة .
 هSSذه القبيعلSSة ، وهSSي القبيعلSSة القحطانيSSة الزديSSة العربيSSة أن ينكحSSوا أبSSا هنSSد ، وهSSو أحSSد مSSوال بنفSSأمر النSSب 

بياضة الذكورين ، وكان حجام̀ا والجامة عند العرب صناعة دنيئة .
، فهSSو غي كفSSؤا̀ لSاوكان مول متفق ععليه  قال لا ( أنكحي أسامة بن زيد ) وعن فاطمة بنت قيس . أن النب 
، لنا قرشية وهو قد مسه الرق .

فالصواب من أقوال أهSل الععلSSم مSا ذهSب إليSه المSSام مالSك، واختSار ذلSSك ابSSن عبSSد الSب، وابSن تيميSة وابSSن القيSم،
وهو أن العتب ف الكفاءة هو الدين ، وليس النسب ، فكل مسعلم يعتب كفؤا̀ لعلمسعلمة إل إذا كان فاسقا̀ .

م / فإن عpدمh وليها أو غاب غيبـة طويلــة أو امتنـع مـن تزويجهــا كفــؤاT : زوجهـا الحـاكم ، كمـا فـي الحـديث
( السلطان ولي من ل ولي له ) أخرجه أصحاب السنن إل النسائي .

----------
أي : إذا ل يكن لعلمرأة ول ، أو غاب غيبة طويعلة ول يرتى رجوعه ، أو امتنSع مSSن تزويهSا كفSSؤا̀ ، فSإنه ف هSذه

الالة يزوجها الاكم . [ القاضي ف هذا الوقت ] .
ي¬ ا¬لع̄له¤ ع¬ن�Sه¬ا ق¬ال¬ت� : ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ ا¬لع̄له® لديث ا(  ع¬ائ®ش¬ة¬ ر¬ض® ا, ف¬ن®ك¬اح¤ه¬  أ¬ي¬ا ا®م�ر¬أ¬ةÏ ن¬ك¬ح¬ت� ب®غ¬ي�® إ®ذ�ن® و¬ل®يÊSه¬
 ,Ùا ا¬ل�م¬ه�ب¬اط®ل ت¬ح¬Sف¬إ®ن� د¬خ¬ل¬ ب®¬ا فS¬عل¬ه¬ ه¬ا, Sر¤ ب®¬ا ا®س� ت¬ج¬ف¬إ®ن® ̄ل م®ن� فS¬ر�ج® ¯ ل¬Sاش�  م¬ن� ل¬ و¬ل® ر¬ج¬ه¤ه ) ر¤وا ف¬السعل�ط¬ان¤ و¬ل® أ¬خ�

ب̄ان¬ و¬ال�¬اك®م¤   ¬ر�بS¬ع¬ة¤ إ®̄ل ال̄نس¬ائ®̄ي, و¬ص¬̄حح¬ه¤ أ¬ب¤و ع¬و¬ان¬ة¬ , و¬اب�ن¤ ح® .ا¬ل�

دSSSول عقSSي يتSSSفالقاض ، ( يSSSالقاض ) علطانSSSا السSSSإن وليهSSSا ول فSSس لSSSت ليSSSرأة الSSى أن الSSSل ععلSSSديث دليSSSفال
منها :النكاح ف مسائل متعددة , 

: Tأن تكون الرأة ل ول لا مطعلقا̀ .أول 
: Tه إذاثانيـاSSاء إل أنSSض الععلمSSب بعSSد ذهSSفق [ جSSن التزويSSرأة مSSع الSSل منSSوالعض ] الب مث̀لSSرب كSSل القSSإذا عض 

عضل الول القربS فإن الولية تنتقل إل السعلطان وهذا قول الشافعيS وأحد .
وذهب بعض الععلماء أنا تنتقل إل البعد بشرط أن يكون كفؤا̀ لعلعقد .

: Tأن يتنع جيع الولياء عن تزويها ويعضعلونا .ثالثا 
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: Tافعي ،رابعاSSول الشSSذا قSSد وهSSا البعSSعلطان ول يزوجهSSإذا غاب الول القرب غيبة منقطعة ، فقيل : يزوجها الس 
. Sوقيل : يزوجها الول البعد ، وهذا قول أب حنيفة وأحد وهذا الصواب

. قوله ( أو غاب غيبة طويعلة ) ضابط الغيبة : هي الدة الت يفوت با الاطب الكفء

م / ول بد تعيين من يقع عليه العقد ، فل يصح : زوجتك بنتي وله غيرها ، حتى يميزها باسمـها أو
وصفها .

---------------
أي : ومن شروط النكاح تعيي الزوجي ، وهو أن يكون كل واحد من الزوجي معروفا̀ مععلومSSا̀ ، [ وهSSذا الشSSرط

الرابع من شروط النكاح ] .
لن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع ، ولن مقصودS النكاح العي ، فل يصح بدون التعيي كالبيع .

 وله غيها ل يصح ، وكذا لو قال : زوجتها ابنك .– ول يددها –فعلو قال الول : زوجتك بنت 
 طرق التعيي ، فمنها :– رحه ال –وقد ذكر الصنف 

 : مثل  أن يقول زوجتك ابنت خدية .بالتسمية
ر�سة . مثل  أن يقول زوجتك ابنت الدأو بوصفها بصفة تتميز عن غيرها :

 : مثل  أن يقول زوجتك ابنت هذه .ومن طرق التعيين الشارة
م / ول بد أيضاT من عدم الموانع بأحد الزوجين ، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح .

------------------
كأن تكون الزوجة ف ذمة زوج أو كانت ف العدة . ، أي : ومن شروط النكاح خعلو الزوجي من الوانع

أو يكون الرجل متزوجا̀ أربع .
باب المحرمات في النكاح

م / وهpن� قسمان : محرمات إلى البد ، ومحرمات إلى أمد .
---------------

الرمات الت يرم ععلى النسان التزوج بن قسمان :
 : مرمات إل البSد . فل تل أبدا̀ .القسم الول

 مرمات إل أمد . أي إل غاية ، فمت زال الانع فإنا تل له .القسم الثاني :
م / فالمحرمات إلى البد سبع من النسب وهن : المهات وإن علون .... .

-----------
القسم الول : المحرمات إلى البـد  وهن سبع :

¤خ�ت® ¬خ® و¬بS¬ن¬ات¤ ال�  ) .قال تعال (ح¤رÊم¬ت� ع¬عل¬ي�ك¤م� أ¤̄مه¬ات¤ك¤م� و¬بS¬ن¬ات¤ك¤م� و¬أ¬خ¬و¬ات¤ك¤م� و¬ع¬̄مات¤ك¤م� و¬خ¬الت¤ك¤م� و¬بS¬ن¬ات¤ ال�
م / المهات وإن علون .
-------------
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 ) .لقوله تعال (ح¤رÊم¬ت� ع¬عل¬ي�ك¤م� أ¤̄مه¬ات¤ك¤م�
. ويدخل فيهن : الم والدات ، سواء كن من جهة الب أو من جهة الم 

وإن نزلن ولو من بنات البنت .البنات م / 
---------------

 ) .و¬بS¬ن¬ات¤ك¤م� لقوله تعال (
.ويدخل فيهن : بنات الصعلب ، وبنات البناء ، وبنات البنات وإن نزلن 

. Tم / والخوات مطلقا
------------

 ) .و¬أ¬خ¬و¬ات¤ك¤م� لقوله تعال (
.شقيقة كانت ، أو لب ، أو لم 

م / وبناتهن . أي وبنات الخوات .
-----------

¤خ�ت® لقوله تعال (  ) .و¬بS¬ن¬ات¤ ال�
ائهنSات أبنSSن الم ، وبنSSت مSات الخSت لب ، وبنSات الخSقيقة ، وبنSSت الشSات الخSويدخل فيهن : بن

.وبنات بناتن وإن نزلن 
بنات الخ :م / 

----------
¬خ®  ) .لقوله تعال (و¬بS¬ن¬ات¤ ال�

ويSSدخل فيهSSن : بنSSات الخ الشSSقيق ، وبنSSات الخ لب ، وبنSSات الخ لم ، وبنSSات أبنSSائهم ، وبنSSات بناتSSSن 
.وإن نزلن 

م / والعمات والخالت له أو لحد أصوله .
-----------

 ) .لقوله تعال (و¬ع¬̄مات¤ك¤م� و¬خ¬الت¤ك¤م�
ت الم ، أوSSي أخSSة ، وهSSع خالSSالت : جSSد وإن عل ، والSSت الب أو الSSي أخSSة ، وهSSع عمSSات جSSالعم

الدة وإن ععلت .
قال ابن جرير ( فكل هؤلء العلوات ساهن ال تعال وبي� تريهSن مرمات غي جائز نكاحهن لن حر�م ال ذلSSك

ععليه من الرجال بإجاع جيع المSة ل اختلف بينهSم ) .
( ومن حكى الجاع القرطب والطحاوي وابن تيمية ) .

) ك¬أما بنات العمات والعمام ، وبنات الالت والخوال فل يرمن لقوله تعالSS¬ا لSS¬عل¬عل�ن Sا أ¬ح� SS إ®̄ن ا ال̄نب® S¬هSا أ¬يS¬ي
أ¬ز�و¬اج¬ك¬ ال̄لت® آتS¬ي�ت¬ أ¤ج¤ور¬ه¤̄ن و¬م¬ا م¬عل¬ك¬SSت� ي¬®ين¤Sك¬ م®¯Sا أ¬ف¬Sاء¬ الع̄لSSه¤ ع¬عل¬ي�SSك¬ و¬بS¬ن¬Sات® ع¬مSSÊك¬ و¬بS¬ن¬Sات® ع¬̄مات®SSك¬ و¬بS¬ن¬Sات®

 ما ل يدل دليل ععلى تصيصه . ... ) وحكم ال̄مة حكمه خ¬ال®ك¬ و¬بS¬ن¬ات® خ¬الت®ك¬ ال̄لت® ه¬اج¬ر�ن¬ م¬ع¬ك¬
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قاعSSدة : قSSال السSSSعدي ف كتابSSة ( نSSور البصSSائر ) : فالقرابSSSات كعلهSSSن حSSSرام ، إل بنSSات العSSم وبنSSات العمSSSات ،
وبنات الخوال ، وبنات الالت .

م / وسبع من الرضاع نظير المذكورات .
--------

أي ومن الرمات تأبيدا̀ الرمات بالرضاع ، وهن سبع نظي الرمات بالنسب .
.متفق ععليهS  ( يرم من الرضاع ما يرم من النسب )  والدليل ععلى التحري بالرضاع قوله

قال ابن قدامة : ول نععلم ف هذا خلفا̀ .
. أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع .....ال Sفتحرم ععليك

م / وأربع من الصهر .
--------

أي : وما يرم أبدا̀ ، الرمات بالصهر ، وهن أربع ، ثلث بجرد العقد الصحيح .
 ال بيSSSو التصSSSهر هSSSانيالصSSSاك إنسSSس هنSSSاح ، فعليSSد النكSSSبب عقSSSدق بسSSSببه عقSSن سSSSاع ولكSSSة  ول رضSSSراب

.النكاح 
م / وهن : أمهات الزوجات وإن علون .

----------
أي وما يرم بسبب الصهر أم زوجتك وجدتا وإن ععلون ، فيحرمنS بجرد العقد ععلى البنت .

) .أ¤̄مه¬ات¤ ن®س¬ائ®ك¤م� لقوله تعال ( و
مث̀ل : زوجتSSSSك اسSSSSها رقيSSSSة ولSSSSا أم اسSSSSها خديSSSSة ، فإنSSSSا ل تSSSSل لSSSSك ، لنSSSSا أم زوجتSSSSك وكSSSSذلك جSSSSدتا وأم

جدتا .
. وهذه ترم بجرد العقد

م / وبناتهن وإن نزلن ، إذا كان قد دخل بأمهاتهن .
-----------

أي وما يرم من الصاهرة بنت زوجته ، وهذه ترم إذا دخل بأمها [ وهو وطء الزوجة بنكاح صحيح ] .
وهذه هي الربيبة .

ائ®ك¤م¤ ال̄لت®SS د¬خ¬عل�ت¤Sم� ب®®S̄ن ف¬Sإ®ن� ل¬�S ت¬ك¤ون¤Sوا د¬خ¬عل�ت¤Sم� ب®®S̄ن ف¬ل ج¤ن¬Sاح¬قSال تعSال (  S¬ن� ن®س S®ور®ك¤م� مS¤ح¤ج S®ف S®ائ®ب¤ك¤م¤ ال̄لتSS¬و¬ر¬ب
) . [ ومعن دخعلتم بن : أي جامعتوهن ] .ع¬عل¬ي�ك¤م� 
لو كان لك زوجة ولا بنت من رجل آخر ، فهذه البنت حرام ععليك .مثال : 

.لكن ل يقع التحري إل بالدخول وهو الماع ، فإن حصل الفراق قبل الماع فل ترم 
ائ®ك¤م¤ ال̄لت®SS د¬خ¬عل�ت¤Sم� ب®®SS̄ن ف¬SSإ®ن� ل¬�SS ت¬ك¤ون¤SSوا د¬خ¬عل�ت¤SSم� ب®®SS̄ن ف¬ل ج¤ن¬Sاح¬ لقوله تعال ( SS¬ن� ن®س SS®و¬ر¬ب¬ائ®ب¤ك¤م¤ ال̄لت® ف® ح¤ج¤ور®ك¤م� م

ع¬عل¬ي�ك¤م� ) . { الربيبة بنت الزوجة } .
لكن الية فيها قيدان :

 أن تكون من نسائكم اللت دخعلتم بن .-اللت ف حجوركم   
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لكSSن أكSSثر الععلمSSاء ععلSSى أنSSه يشSSتط شSSرط واحSSد وهSSو الSSدخول { المSSاع } ، وأمSSا شSSرط كونSSا ف الجSSر فهSSذا
شرط أغعلب .

م / وزوجات الباء وإن علون .
------------

أي وما يرم بالصاهرة زوجة الب وجده وإن عل ، وهذه ترم بجرد العقد ، دخل با أبوه أو ل يدخل .
تا̀ و¬س¬اء¬ س¬ب®ي̀لقال تعال ( ش¬̀ة و¬م¬ق�  ) .و¬ل تS¬ن�ك®ح¤وا م¬ا ن¬ك¬ح¬ آب¬اؤ¤ك¤م� م®ن¬ النÊس¬اء® إ®̄ل م¬ا ق¬د� س¬عل¬ف¬ إ®ن̄ه¤ ك¬ان¬ ف¬اح®

فزوجة أبيك حرام ععليك ععلى التأبيد حت لو مات أبوك عنها . وكذلك لو طعلقها .
) .علف إنه كان فاحشة ومقتا̀ وساء سبيل̀ Sقال تعال ( ول تنكحوا ما نكح آباؤكSSم من النساء إل ما قد س

م / وزوجات البناء وإن نزلن .
------------

أي وما يرم بالصاهرة زوجة ابنك .
 ) .و¬ح¬لئ®ل¤ أ¬ب�Sن¬ائ®ك¤م¤ ا̄لذ®ين¬ م®ن� أ¬ص�لب®ك¤م�قال تعال (

أي أنه لو كان لبنك زوجة ث طعلقها فإنا ل تل لك .
 ( يحرم من الرضاع ... ) .م / والصل في هذا قوله تعالى ( حرمت عليكم .... ) وقوله 

--------------
 الدليل ععلى هذه النساء الرمات .– رحه ال –ذكر الصنف 

الت¤ك¤م�فالرمات من النسب دليSل ذلSSك قSوله تعSال ( S¬ات¤ك¤م� و¬خ Sو¬ات¤ك¤م� و¬ع¬̄م S¬ات¤ك¤م� و¬أ¬خS¬ن¬Sات¤ك¤م� و¬ب S¬م� أ¤̄مهSS¤ت� ع¬عل¬ي�كSS¬مÊح¤ر
¤خ�ت®  ¬خ® و¬بS¬ن¬ات¤ ال� .... ) .و¬بS¬ن¬ات¤ ال�

.متفق ععليه يرم من الرضاع ما يرم من النسب )  (ودليل التحري بالرضاع : قوله 
 ويرم النكاح بسبب الرضاعة :من سببية والتقدير : ويرم من الرضاعة ما يرم من النسبمعنى الحديث : 

كما يرم بسبب النكاح .
م / وأما المحرماتp إلى أمد .

------------
 بذكر الرمات إل أمد ، والمد الغاية ، وهن نوعان : – رحه ال –بدأ الصنف 

 الرمات لجل المع .الول :
 الرمات إل أمد ، وهن الرمات لعارض قابل لعلزوال .الثاني :

 بالنوع الول .– رحه ال –وبدأ الصنف 
تري المع بي الرأة وعمتها أو خالتها .

الhتgهhا( قوله  م / فمنهن hخhو gةhأnرhمnال hنnيhبـ hلhا وhهgتkمhعhو gةhأnرhمnال hنnيhبـ pعhم nجpي hل . ( 
------------

 حديث أب هريرة ( ل يمع بي الرأة وعمتها ... ) أي ف الزواج ، ليستدل به– رحه ال –ذكر الصنف 
ععلى تري المع بي الرأة وعمتها والرأة وخالتها .
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. الديث دليل ععلى تري أن يمع الرجل ف عصمته بي الرأة وعمتها ، أو الرأة وخالتها
 : ف هذا دليل لذهب الععلماء كافة أنه يرم المع بي الرأة وعمتها ، وبينها وبي خالتها .قال النووي

فإن جمع بينهما: 
. إن كان بعقد واحد بطل
. باطل Sوإن كان كل واحدة بعقد ، فنكاح الثان مفسوخ
 وقد بي الكمة من ذلك ، فقال ، ( إنكم إذا فععلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) رواه ابن حبان : 

وذلك لا يكون بي الضرائر من الغية .
فإذا طعلقت الرأة وانتهت عدتا ، حعلت أختها وعمتها وخالتها ، لنتفاء الضرر .

. ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع ل تمعها مع زوجتك
كذلك عمة زوجتك من الرضاع ل يوز ، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع ل يوز .

. عمة الزوجة أو خالتها ، هذه من الرمات إل أمد
تحريم الجمع بين المرأة وأختها .

تـhيnنg إgلk مhا قhدn سhلhفh م / مع قوله تعالى (و nخp nال hنnيhوا بـpعhم nجhت nنhأ. (
----------

أ¬ن� ت¬�م¬ع¤وا الية الدالة ععلى تري المع بي الختي ف الزواج وهي قوله تعال ( و– رحه ال –ذكر الصنف 
® إ®̄ل م¬ا ق¬د� س¬عل¬ف¬  تS¬ي� ¤خ� ¬ ال� ) .بS¬ي�

. فالية دليل ععلى تري المع بي الرأة وأختها ف الزواج
 معناه : وحرم ععليكم أن تمعوا بي الختي عندكم بنكاح . :  قال ابن جرير
 وقد أجع الععلماء من الصحابة والتابعي والئمة قديا̀ وحديثا̀ ععلى أنه يرم المع بي الختيقال ابن كثير :

ف النكاح .
 : والمع بي الختي ف التزويج حرام بالجاع ، سواء كانت شقيقتي أم من أب أمقال الحافظ ابن حجر

.من أم ، وسواء البنت من الرضاع 
ي¬ان¬ ق¬ال¬ت� ومن الدلة ععلى التحري : حديث  ب®يب¬ة ب®ن�ت® أ¬ب® س¤ف�  فS¬ق¤عل�ت¤S ل¬ه¤ ه¬ل� ل¬ك¬د¬خ¬ل¬ ع¬عل¬̄ى ر¬س¤ول¤ الع̄له® ( أ¤مÊ ح¬

ي¬ان¬ فS¬ق¬ال¬ « أ¬ف�Sع¬ل¤ م¬اذ¬ا » . قS¤عل�ت¤ تS¬ن�ك®ح¤ه¬ا . ق¬ال¬ « أ¬و¬ت¤®بÊي¬ ذ¬ل®ك¬ » . قS¤عل�ت¤ ل¬س�ت¤ت® أ¤خ�ت®ف®ف®  ب®ن�ت® أ¬ب® س¤ف�
عل®ي¬ةÏ و¬أ¬ح¬ب م¬ن� ش �ت¤ أ¬̄نك¬ت® ال�¬ي�® أ¤خ�ت®ف® ف®ن®S¬ر®ك¬ن®S¬ل¬ك¬ ب®¤خ� ب®  . ق¬ال¬ « ف¬إ®نS̄ه¬ا ل¬ ت¬®ل ل® » . قS¤عل�ت¤S ف¬إ®نÊ أ¤خ�

ف® ف®ت®ت¬�ط¤ب¤ د¤ر̄ة¬ ب®ن�ت¬ أ¬ب® س¬عل¬م¬ة¬ . ق¬ال¬ « ب®ن�ت¬ أ¤مÊ س¬عل¬م¬ة¬ » . قS¤عل�ت¤S نS¬ع¬م� . ق¬ال¬ « ل¬و� أ¬نS̄ه¬ا ل¬� ت¬ك¤ن� ر¬ب®يب¬ت®
ر® ا اب�Sن¬ة¤ أ¬خ®ل® م¬ا ح¬ع̄لت� ل®يح¬ج� ا ثS¤و¬ي�Sب¬ة¤ ف¬ل¬ تS¬ع�ر®ض�ن¬ ع¬عل¬̄ى بS¬ن¬ات®ك¤̄ن و¬ل¬S و¬أ¬ب¬اه¬ن® م®ن¬ ال̄رض¬اع¬ة® أ¬ر�ض¬ع¬ت�ن®ي إ®نS̄ه¬

 ) رواه مسعلم .أ¬خ¬و¬ات®ك¤̄ن
 ] استفهام[ أو تحبين ذلك ] أي تزوج ، جاء ف رواية عند مسعلمS  ( انكح أخت عزة بنت أب سفيان ) .[ انكح أختي

لgيhةتعجب من كونا تطعلب أن يتزوج غيها مع ما طبع ععليه النساء من الغية . nخpمgأي لست بنفردة بك ، ول[ لست لك ب [ 
 ، فقد جاء ف رواية : ( وأحب من شركن فيك ) .] الSراد بالي ذاته [ وأحب من شاركني في الخير خالية من ضرة .

. الخرى ل مالة Sفمن أسعلم وتته أختان خ¤ي� , فيمسك إحداها ويطعلق
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م / ول يجوز للحرu أن يجمعh أكثر من أربع .
------------

يرم ععلى الرجل أن يمع ف عصمته أكثر من أربع زوجات ف وقت واحد .أي و
وقد حكى الجاع  ععلى ذلك غي واحد ، منهم ( ابن حجر ، وابن قدامة ، وابن كثي ) .

اء® م¬ث�Sن¬SS و¬ث¤لث¬ و¬ر¤ب¬SSاع¬ SS¬سÊن¬ الن SS®م� مSS¤اب¬ ل¬كSS¬ا طSS¬ان�ك®ح¤وا مSS¬ال (فSSال تعSSاءقSSتي ، وإن شSSدكم اثنSSاء أحSSأي إن ش . ( 
ثلثا̀ ، وإن شاء أربعا̀ .

وقد بوب البخاري ( باب ل يتزوج أكثر من أربع لقوله تعال : مثن وثلث ورباع ) .
قال الافظ ابن حجر : أما حكم التجة فبالجاع إل قول من ل يعتد بلفه من رافضي ونوه .

 أن يتخيوعSSن ابSSن عمSSر ( أن غيلن بSSن سSSعلمة أسSSعلم ولSSه عشSSر نسSSوة ف الاهعليSSة فأسSSعلمن معSSه فSSأمره النSSب 
رواه التمذي  وف إسناده ضعف .منهن ) 

 من خصوصيات النب. أن له أن يمع أكثر من أربع 
م / ول للعبد أن يجمعh أكثر من زوجتين .

------------
أي : ل يوز لعلعبد أن يمع أكثر من اثنتي ، لنه قول عمر وععلي وغيها ول مالف لما .

م / وأما ملك اليمين : فله أن يطأ ما شاء .
--------------

̀ة أ¬و� م¬ا م¬عل¬ك¬ت� أ¬ي�¬ان¤ك¤م� )قال تعال  د¬  ول يقيد( فS¬و¬اح®
قال تعال ( والذين هم لفروجهم حافظون إل ععلى أزواجهم أو ما معلكتS أيانم .. ) ول يدد .

فيجوز أن يطأ من معلك اليمي ما أراد .
م / وإذا أسلم الكافر وتحته أختان : اختار إحداهما .

------------
أي : أن من أسعلم وتته أختان خ¤ي� فيمسك إحداها ويطعلقS الخرى ل مالة ، وقد سبق أنه ل يوز المع

بي الختي ف النكاح .
 قS¤عل�ت¤S : ي¬ا( ا¬ل̄ض̄حاك® ب�ن® فS¬ي�Sر¤وز¬ ال̄دي�Sعل¬م®يÊ , ع¬ن� أ¬ب®يه® ق¬ال¬ عن – متعلف ف صحته –وقد جاء ف ذلك حديث 

ت¬ان® , فS¬ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ ا¬لع̄له®  عل¬م�ت¤ و¬ت¬�ت® أ¤خ� ئ�ت¬ ر¬س¤ول¬ ا¬لع̄له® ! إ®نÊ أ¬س� ¬ر�بS¬ع¬ة¤ إ®̄ل) " ط¬علÊق� أ¬يS̄تS¬ه¤م¬ا ش®   ر¬و¬اه¤ أ¬ح�¬د¤ , و¬ال�
 , و¬ال�بS¬ي�Sه¬ق®ي , و¬أ¬ع¬ع̄له¤ ا¬ل�ب¤خ¬ار®ي   ب̄ان¬ , و¬ا¬ل̄دار¬ق¤ط�ن® .ال̄نس¬ائ®̄ي , و¬ص¬̄حح¬ه¤ ا®ب�ن¤ ح®

م / أو عنده أكثر من أربع زوجات : اختار أربعاT ، وفارق البواقي .
--------------

 إذا أسعلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات فإنه يتار أربع̀ا ويفارق البواقي ، وقد سبق أنه ل يوزأي :
لعلحر أن يمع ف عصمته أكثر من أربع .

ن¬ م¬ع¬ه¤ ,(ع¬ن� س¬ال®Ï , ع¬ن� أ¬ب®يه® :  وقد جاء ف ذلك حديث  عل¬م� و¬ةÏ , ف¬أ¬س� ر¤ ن®س� عل¬م¬ و¬ل¬ه¤ ع¬ش� ن¬ ب�ن¬ س¬عل¬م¬ة¬ أ¬س�  أ¬̄ن غ¬ي�ل¬
  ن�Sه¤̄ن أ¬ر�بS¬̀عا ف¬أ¬م¬ر¬ه¤ ا¬ل̄نب® يS̄ر¬ م® وغيهمر¬و¬اه¤ أ¬ح�¬د¤ , و¬ا¬لتÊSر�م®ذ®ي , و¬أ¬ع¬ع̄له¤ ا¬ل�ب¤خ¬ار®ي , و¬أ¬ب¤و ز¤ر�ع¬ة¬ , و¬أ¬ب¤و ح¬ات®Ï  )  أ¬ن� يS¬ت¬خ¬
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م / وتحرم المحرمgة حتى تحل من إحرامها .
-------
 بذكر الرمات إل أمد ، وهن الرمات لعارض قابل لعلزواج .– رحه ال –بدأ الصنف 

[ التحعلل الثان عند جهور الععلماء ] .فمنها : الرمة حت تل من إحرامها ، أي : وترم الرمة حت ت̄ل من إحرامها 

ر®م¤ و¬ل¬ يS¤ن�ك¬ح¤ و¬ل¬ ي¬�ط¤ب¤(   ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® ق¬ال¬ :ع¤ث�م¬ان¬ ب�ن¬ ع¬̄فان¬ لديث  رواه مسعلم . )  ل¬ يS¬ن�ك®ح¤ ال�م¤ح�
أي حال إحرامه بج أو عمرة .المحرgم ]  ل يتزوج ويعقد . [ [ ل ينكح ] أي
أي يطعلب زواج الرأة من نفسها أو من أهعلها . [ أو يخطب ] أي ل يعقد لغيه .[ ول يpنكgح ] 

. الديث دليل ععلى أن الرم منهي أن ينكح : أي يتزوج ، أو ي¤نك®ح : بضم الياء أي يعقد لغيه
فال�ر®م منهي ان يتزوج هو ، أو يزوج غيه [ كأن يكون وليا̀ ف النكاح ] .

: الكمة من النهي
: Tإبعاد الرم عن التف ف شهوات الدنيا ومعلذاتا [ يتفرغ الرم لا جاء من أجعله ] .أول 
: Tسد الذريعة ، لن الطبة وسيعلة إل عقد النكاح ، وعقد النكاح وسيعلة لعلجماع الرم ف حال الحرام .ثانيا 
 وذهب بعض الععلماء إل حديث ابن عباس ) kىgبkالن kنhأ {مgر nحpم hوpهhو hةhونpمnيhم hجkوhزhتـ . ( 

ذ بديث عثمان [ ر®م¤S و¬ل¬ يS¤ن�ك¬ح¤ و¬ل¬ ي¬�ط¤ب¤والصواب الخ�  ] وهو تري نكاح الرم ، وأما الوابل¬ يS¬ن�ك®ح¤ ال�م¤ح�
عن ما ورد عن ابن عباس :

رواه مسعلم .  ) تS¬ز¬̄وج¬ه¬ا و¬ه¤و¬ ح¬ل¬لÙأ¬̄ن ر¬س¤ول¬ الع̄له®  (أن ميمونة نفسها صاحبة القصة قالت 
 وهو حلل .أن أبا رافع كان السفي بينهما قال : كنت السفي بينهما فتزوجها النب

 تزوجها وهو مرم . ، فظن أن النب وأن ابن عباس ربا ل يطعلع ول يععلم بالنكاح إل بعد أن أحرم النب 
. أن يكون شاهدا̀ لعقد النكاح ، فالر�م هو أن يعقد هو أو يعقد لغيه أو يطب Sيوز لعلمحرم

م / والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله .
--------------

أي : ومن الرمات إل أمد ، الرأة الت ف عدتا من الغي ، فل يل لحد نكاحها حت تنقضي عدتا .
ة¬ النÊك¬اح® ح¬̄ت يS¬ب�Sعل¤غ¬ ال�ك®ت¬اب¤ أ¬ج¬عل¬ه¤لقوله تعال (  ) أي ول تعقدوا عقد النكاح حت تنتهي العدة و¬ل تS¬ع�ز®م¤وا ع¤ق�د¬

: انقضاء العدة، وقد نقل ابن رشد التفاق ععلى أن النكاح ل يوز ف العدة.ببلوغ الكتاب أجلهوالراد : 
ما ، وهل ترم ععليه أبدا̀ ؟Sقال ابن كثي : واختعلفوا فيمن تزوج امرأة ف عدتا ، فدخل با ، فإنه يفرق بينه

ععلى قولي : المهور ععلى أنا ل ترم ععليه ، بل له أن يطبها إذا انقضت عدتا ، وذهب المام مالك
إل أنا ترم ععليه ععلى التأبيد .

م / والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب .
-----------

أي : ومن الرمات إل أمد الزانية حت تتوب ، فل يوز لحد أن ينكحها ععلى زان أو غيه إذا ععلم زناها 
ر®كÙ و¬ح¤رÊم¬ ذ¬ل®ك¬ ع¬عل¬ى ال�م¤ؤ�م®ن®ي¬لقوله تعال ( ا إ®̄ل ز¬انÏ أ¬و� م¤ش� ̀ة و¬الز̄ان®ي¬ة¤ ل يS¬ن�ك®ح¤ه¬ ر®ك¬  )الز̄ان® ل يS¬ن�ك®ح¤ إ®̄ل ز¬ان®ي¬̀ة أ¬و� م¤ش�

.      [ الزنا فعل الفاحشة ف قبل أو دبر ] 
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 قال السعدي : أي : وح¤ر�م ععليهم أن ي¤نكحوا زانيا̀ ، أو ي¬نكحوا زانية ..... وهذا دليل صريح ععلى تري نكاح
الزانية حت تتوب ، وكذلك إنكاح الزان حت يتوب .

وتري نكاح الزانية حت تتوب ، هو مذهب المام أحد وجاعة من الععلماء ، وذهب بعض الععلماء إل
الواز لعموم قوله تعال ( وأحل لكم ما وراء ذالكم ) .

 ( حتى تتوب ) ا وتبع، الصحيح أن توبتها كغيها قولهSلح حالSSأن نععلم صSSهSSب  ورجحSSان الريSن مكSSد ع
.ابن قدامة 

نSSSيخ ابSSSا الشSSSباب ذكرهSSSعيف لسSSSول ضSSSذا القSSSن هSSSع ، لكSSSSراود فتمتنSSSا أن تSSSاء : إن توبتهSSSض الععلمSSSال بعSSSق
د ل يSSSأمن ععلSSSى نفسSSه لSSوو®عSSثيمي رحSSه ال منهSSا : إنSSه بSSالراودة قSSد تعSSود بعSSد أن تSSSابت _ وأن هSSSذا الSSراو®

لن تطيع .وافقته _ أن الراودة إما بعلوة وهذا حرام وإما بضرة ناس فإنا 
م / وتحرم مطلقتpه ثلثاT حتى تنكح زوجاT غيره ، ويطؤها ويفارقها وتنقضي عدتها .

---------------------
أي : ومSSن الرمSSات إل أمSSد مطعلقتSSه ثلثSS̀ا ، فإنSSا تSSرم ععليSSه حSSت تنكSSح زوجSSا̀ غي زوجهSSا نكاحSSا̀ صSSحيحا̀ ، ث

يطعلقها بعد ذلك ، فيجوز للول إعادتا .
فمن طعلق زوجته آخر ثلث تطعليقات ، فإنا ل ترجع إليه إل بشروط :

أن تنكح زوجا̀ غيه . الشرط الول :
ا [ يعن الثالثة ] ف¬ل ت¬®ل ل¬ه¤ م®ن� بS¬ع�د¤ ح¬̄ت تS¬ن�ك®ح¬ ز¬و�جا̀ غ¬ي�Sر¬ه ) . لقوله تعال ( ف¬إ®ن� ط¬ع̄لق¬ه¬

Ê ولديث   فS¬ق¬ال¬ت� ك¤ن�ت¤ ع®ن�د¬ ر®ف¬اع¬ة¬ ف¬ط¬ع̄لق¬ن® فS¬ب¬̄ت ط¬ل¬ق®ى فS¬تS¬ز¬̄وج�ت¤ع¬ائ®ش¬ة¬ ق¬ال¬ت� ج¬اء¬ت® ام�ر¬أ¬ة¤ ر®ف¬اع¬ة¬ إ®ل¬ ال̄نب®
ب¬ة® الثS̄و�ب® فS¬ت¬ب¬̄سم¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له®  ع®ى إ®ل¬ ر®ف¬اع¬ة¬ ل¬ع¬ب�د¬ ال̄رح�¬ن® ب�ن¬ الز̄ب®ي® و¬إ®̄ن م¬ا م¬ع¬ه¤ م®ث�ل¤ ه¤د�  فS¬ق¬ال¬ « أ¬ت¤ر®يد®ين¬ أ¬ن� تS¬ر�ج®

عل¬ت¬ه¤ و¬ي¬ذ¤وق¬ �Sي عل¬ت¬ك® » . ق¬ال¬ت� و¬أ¬ب¤و ب¬ك� ح¬̄ت ت¬ذ¤وق®ى ع¤س¬ �Sي ه¤ و¬خ¬Sع¤س¬ ؤ�ذ¬ن¬ ل¬ه¤ فS¬ن¬اد¬ى ي¬ا أ¬ب¬اSال®دÙ ب®ال�ب¬اب® يS¬ن�ت¬ظ®ر¤ أ¬ن� ي¤SرÏ ع®ن�د¬
م¬ رÏ أ¬ل¬ ت¬س�  ) متفق ععليه .ه¬ر¤ ب®ه® ع®ن�د¬ ر¬س¤ول® الع̄له® Sع¤ ه¬ذ®ه® م¬ا ت¬�Sب¬ك�
 ، فقدوهذا الراجح طعلقها الطعلقة الخية ، ويحتمل أنه : أنت طالق البتة ، يحتمل أنه قال لها ] البت بعن القطع .[ فبت طلقي

جاء عند البخاري : ( طعلقن آخر ثلث تطعليقات ) فيكون طعلقها ث راجعها ث طعلقها ث راجعها ث طعلقها .
 ] هدبة بضم الاء وسكون الدال هو طرف[ مثل هدبة الثوب ] ال̄زب®ي : بفتح الزاي ، بعدها باء مكسورة .[ عبد الرحمن بن الزkبير

 ] العسيعلة حلوة الماع الذي يصل بتغييب الشفة ف[ عسيلتهالثوب ، وأرادت أن ذكره يشبه الدبة ف الستخاء وعدم النتشار .
الفرج ، قال المهور : ذوق العسيعلة كناية عن الامعة ، وهو تغييب حشفة الرجل ف فرج الرأة .

أن يامعها ف الفرج .الشرط الثاني : 
 الل ععلى ذواق العسيعلة منها ، ول يصل : ( حت يذوق عسيعلتكS وتذوقي عسيعلته ) فععلق النب لقوله 

هذا إل بالوطء ف الفرج .
ولقوله ( حت تنكح زوج̀ا غيه ) فالراد بالنكاح هنا الوطء لدللة حديث عائشة السابق .

وهذا مذهب جهور الععلماء أنه ل بد من الماع ، قال ابن النذر : أجع الععلماء ععلى اشتاط الماع لتحل
للول ، إل سعيد بن السيب . يعن أنه قال : يكفي العقد .

. يكفي لعلها لطعلقها ثلث̀ا ، تغييب حشفة الرجل ف الفرج ، ول بد من انتشار الذكر
. المهور خلفا̀ لعلحسن البصري Sل يشتط النزال ، وهذا مذهب
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أن يكون النكاح صحيحا̀ .الشرط الثالث : 
فإن كان فاسد̀ا كنكاح التحعليلS أو الشغار ، فإنه ل يعلها وطئها .

 : أن يعمد الرجل إل الرأة الطعلقة ثلثا̀ فيتزوجها ليحعلها لزوجها الول .ونكاح التحليل هو
وهو حرام ول تل به الرأة لزوجها الول .

رواه أحد والتمذي لديث ابن مسعود قال : ( لعن رسول ال العلل والعلل له ) . 
 تيسا̀ مستعارا̀ .وساه النب 

فمت نوى الزوج الثان أنه مت حعلعلها طعلقها ، فإنه ل تل للول ، والنكاح باطل .
 هو : فالملعون على لسان الرسول 

 : هو الزوج الثان إذا قصد التحعليل ونواه ، وكان عالا̀ .المحلل
 : هو الزوج الول ، فيعلحقه العلعن إذا كان عالا̀ .والمحلل له

(وستأت السألة إن شاء ال) .
 ، ؟هل تحللو وطأها الثان بيض أو نفاس أو إحرام 

 : ل تل بالوطء ال̄رم .قيل
قالوا لنه وطء حرام لق ال ، فعلم يصل به الحلل .

 : أنه يعلها .وقيل
 :وظاهر النص حعلها ، وهو قولهحيث قالوهذا مذهب أب حنيفة والشافعي ، ورجحه ابن قدامة ف الغن ، 

 : ( حت تذوق عسيعلته ويذوقتعال ( ح¬̄ت تS¬ن�ك®ح¬ ز¬و�جا̀ غ¬ي�Sر¬ه¤ ) وهذه قد نكحت زوجا̀ غيه ، وأيضا̀ قوله 
د ، ولنه وطء ف نكاح صحيح ف مل الوطء ععلى سبيل التمام فأحعلها كالوطء عسيعلتك ) وهذا قد و¤ج®

اللل ، وهذا أصح إن شاء ال ، وهذا مذهب أب حنيفة والشافعي .
وهذا هو الصحيح .

: الكمة من كون الزوج الول ل يل له نكاح مطعلقته ثلثا̀ حت تنكح زوجا̀ غيه
Tتعظيم أمر الطلق ، حت ل يكثر وقوعه ، فإنه إذا ععلم أنه ل ترجع إليه بعد الثلث حت يتزوجهاأول : 

غيه ، ل يستعجلS بإيقاعه .
Tالرفق بالرأة ، فإن الرأة إذا طعلقت ثلثا̀ فإنا تتزوج غيه ، وقد يكون خيا̀ من زوجها الول فتسعد به .ثانيا : 

~ : مسائل ل يذكرها الصنف 

. Tأو مجوسيا Tأو نصرانيا Tكان نوع كفره ، يهوديا Tل يحل لكافر أن ينكح مسلمة ، أيا
لقوله تعال ( ول ت¤نكحوا الشركيS حت يؤمنوا ) .

وقال تعال ( فإن ععلمتوهن مؤمنات فل ترجعوهن إل الكفار ل هن حل لم ول هم يعلون لن ) .
 : فإنه ل يكن أن يكون لعلكافر سعلطة ععلى السعلم أو السعلمة .والنظر يقتضي ذلك

. ول يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إل الحرة الكتابية
لقوله تعال (ول ت¬نكحوا الشركات حت يؤمن� ) .
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هSSذا تري مSSن ال عSSز وجSSل ععلSSى الSSؤمني أن يSSتزوجوا الشSSركات مSSن عبSSدة الوثSSان ، ث إن كSSان: قSSال ابSSن كSSثي 
(عمومهSا مSSراد̀ا وأنSه يSدخل فيهSا كSSل مشSSركة مSSن كتابيSة ووثنيSة فقSSد خSص مSSن ذلSSك نسSاء أهSSل الكتSاب بقSوله : 

.والصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبعلكم إذا آتيتموهن  أجورهSن مصني غي مسافحي 
وقال تعال ( ول تسكوا بعصم الكوافSر )  ( الكوافر ) جع كافرة .

لقوله تعال ( والصنات من الذين أوتوا الكتSSاب مSSن قبعلكSSم إذا آتيتمSSوهن أجSSورهن، أما الحرة الكتابية فيجوز 
( والمراد بالمحصنات هنا العفيفات ) .، مصني غي مسافحي ) 

: ل يجوز للحر المسلم أن يتزوج المة المسلمة إل بشرطين
، وهو الشقة بعدم الزواج ويشى الزنا .أن ياف العنت  الشرط الول :
 أن يعجز عن مهر الرة . الشرط الثاني :

ن� فS¬تS¬ي¬Sات®ك¤م¤ وقال تعال ( SS®ان¤ك¤م� مS¬ت� أ¬ي�SS¬ا م¬عل¬كS¬ن� م SS®ات® ف¬مSS¬ن ص¬SSن¬ات® ال�م¤ؤ�م® ت¬ط®ع� م®ن�ك¤SSم� ط¬Sو�ل̀ أ¬ن� يS¬ن�ك®Sح¬ ال�م¤ح� م¬ن� ل¬� ي¬س�
ي�SرÙ ل¬ك¤م� .......... ال�م¤ؤ�م®ن¬ات®  ¤وا خ¬ ي¬ ال�ع¬ن¬ت¬ م®ن�ك¤م� و¬أ¬ن� ت¬ص�ب® ) .ذ¬ل®ك¬ ل®م¬ن� خ¬ش®

، أي صSار رقيقSا̀، لن من أن الر ل يتزوج أمة كما قال المام أحد: لنه إذا تزوج المSة رق نصSفهوالكمة   
الولد يكونون أرقاء تبعا̀ لمهSم .

داهما لم تحل له الخرى حتى يحر�م gم / ويجوز الجمع بين الختين بالملك ، ولكن إذا وطىء إح
الموطوءة بإخراج عن ملكه ، أو تزوج{ لها بعد الستبراء .

-------------------
أي يوز أن يمع بي الختي ف العلك .

وقوله ( بالعلك ) احتازا̀ من عقد النكاح . فل يوز المع كما تقدم .
قوله ( ولكن إذا وطىء إحداها .... ) يعن لو أنه معلك أختي ( أم¬تS¬ي� ) فعله أن يطأ أيهما شاء ، لكن إن

وطأ الول فل يل له أن يطأ الثانية حت يرج الول عن معلكه ، لنه لو وطأ الول ووطأ الثانية فإنه يكون قد
جع ف معلكه بي أختي موطوءتي .

كتاب الرضاع
مص الثSدي .: لغة الرضاع 

واصطلحا̀ : هو مص طفل صغي لب امرأة أو شربه ونوه .
. والتحري بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والجاع

قال تعال ( وأمهاتكم اللت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعSة ) ذكرها ف جعلة الرمات .
 .متفق ععليه قال (يرم من الرضاعSة ما يرم من الولدة ) وعن عائشة . أن النب 

متفق ععليه . ( يرم من الرضاعة ما يرم من النسب ) وعن ابن عباس . قال : قال رسول ال 

وأجع الععلماء ععلى التحري بالرضاع . قاله ف الغن .
م / والرضاع المحر�م : ما كان قبل الفطام .

--------
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أي أن الرضاع يكون مرÊم̀ا إذا ارتضع الطفل قبل الفطام ، وهذا الشرط الول من شروط الرضاع الرم ، وجهور
الععلماء أن الرضاع الر�م ما كان ف الولي .

لقوله تعال ( والوالدات يرضعن أولدهن حولي كامعلي لن أراد أن يتم الرضاعSة ) .
هذا إرشاد من ال لعلوالدات أن يرضعن أولدهن كمال الرضاعة وهي سنتان ، فل اعتبار بالرضاعة بعد: قال ابن كثي 

ذلك ، ولذا قال [ لن أراد أن يتم الرضاعة ] وذهب أكثر الئمة إل أنه ل يرم من الرضاع إل ما كان دون الولي ،
فعلو ارتضSع الولود وعمره فوقها ل يرم .

ت¬̄د ذ¬ل®ك¬ ع¬عل¬ي�ه® و¬ر¬أ¬ي�ت¤ ال�غ¬ض¬ب¬ ف®د¬خ¬ل¬ ع¬عل¬̄ى ر¬س¤ول¤ الع̄له® قالت (  ع¬ائ®ش¬ة¤ ولديث   و¬ع®ن�د®ى ر¬ج¤لÙ ق¬اع®دÙ ف¬اش�
و¬ت¬ك¤̄ن م®ن¬ ال̄رض¬اع¬ة® ف¬إ®̄ن¬ا ى م®ن¬ ال̄رض¬اع¬ة® . ق¬ال¬ت� فS¬ق¬ال¬ « ان�ظ¤ر�ن¬ إ®خ� ه®ه® ق¬ال¬ت� فS¬ق¤عل�ت¤ ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له® إ®ن̄ه¤ أ¬خ® و¬ج�

متفق ععليه .  )ال̄رض¬اع¬ة¤ م®ن¬ ال�م¬ج¬اع¬ة®
فهذا دليل ععلى أن الرضاعة العتبة الت يثبت با الرمة ، وتل با العلوة ، هي حيث يكون الرضيع طفل̀ يسد

العلب جوعته .
 : ( ل يرم من الرضاعة إل ما فتق المعاء ف الثدي ، وكانومثعله حديث أم سعلمة قالت : قال رسول ال 

أي وقت الاجة إل الثدي ، أي ف الولي .قوله ( الثدي ) رواه التمذي وصححه .          قبل الفطام ) 
رواه أبو داود : ( ل رضاع إل ما شد العظم ، وأنبت العلحم ) . وعن ابن مسعودS قال : قال رسول ال 

وذهب بعض الععلماء إل أن رضاع الكبي ي¤¬ر�م .
وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم .

 فقالت : يا رسول ال ، إن أرى ف وجه حذيفةلديث عائشة قالت : ( جاءت سهعلة بنت سهيل إل النب 
 : أرضعيه ، قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبي ، فتبسم رسولمن دخول سال [ وهو حعليفه ] فقال النب 

رواه مسعلم  وقال : ععلمتS أنه رجل كبي ) . ال 

قالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ ، كما تثبت برضاع الطفلS ، لذا الديثقال النووي : 
.

والراجح مذهب المهور ، وهو أن رضاع الكبي غي مؤثر .
وأما الجواب عن حديث سهلة ، فقد أجاب العلماء بأجوبة :

 : Tأن هذه الادثة رخصة خاصة بسال، فل يتعداه إل غيه، ولذلك فإن أمهات الؤمني سوى عائشة،أول
أبS¬ي� أن يعمعلن بذه الادثة ، لنن كنا يرين أن ذلك رخصة لسال .

 : Tأنه حكم منسوخ ، وبه جزم الب الطبي ف أحكامه ، وقرره بعضهم بأن قصة سال كانت ف أوائلثانيا
الجرة ، والحاديث الدالة ععلى اعتبار الولي من رواية أحداث الصحابة ، فدل ععلى تأخرها ، وهو مستند
ضعيف ، إذ ل يعلزم من تأخر إسلم الراوي ، ول صغره ، أن ل يكون ما رواه متقدم̀ا . [ قاله ف الفتح ] 

 : Tإن الرضاع يعتب فيه الصغر إل فيما دعت إليه الاجة ، كرضاع الكبيحيث قالقول الشوكان ، ثالثا : 
الذي ل يستغن عن دخوله ععلى الرأة ، ويشق احتجابا منه ، وإليه ذهب شيخ السلم ابن تيمية ، وهذا هو
الراجح عندي ، وبه يصل المع بي الحاديث ، وذلك بأن تعل قصة سال الذكورة مصصة لعموم : ( إنا

الرضاع من الاعة ) ( ول رضاع إل ف الولي ) ( ول رضاع إل ما فتق المعاء ) .
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م / وهو خمس رضعات فأكثر .
-----

 .أن يكون خمس رضعات فأكثرهذا الشرط الثان من شروط الر�م وهو : 
وهذه السألة اختعلف فيها الععلماء ععلى أقوال :

أن قعليل الرضاع وكثيه مرÊم .القول الول : 
وهذا مذهب جهور الععلماء .

واستدلوا بالعمومات ، كقوله تعال : (و¬أ¤̄مه¬ات¤ك¤م¤ ال̄لت® أ¬ر�ض¬ع�ن¬ك¤م� ...) ففي هذه الية ععلقتS التحري ععلى
مطعلقS الرضاع ، فحيث وجد وجد حكمه .

 : ( يرم من الرضاع ما يرم من النسب ) .وعموم قوله 
ب¬ة¬ وع¬ن�  أ¬م¬ةÙ س¬و�د¬اء¤ , فS¬ق¬ال¬ت� : ق¬د� أ¬ر�ض¬ع�ت¤ك¤م¬ا ,ف¬ج¬اء¬ت� تS¬ز¬̄وج¬ أ¤̄م ي¬�ي¬ ب®ن�ت¬ أ¬ب® إه¬ابÏ , أ¬ن̄ه¤ (t ب�ن® ال�¬ار®ث® ع¤ق�

Êف¬ذ¬ك¬ر�ت¤ ذ¬ل®ك¬   : ك¬ي�ف¬ ؟ و¬ق¬د� ز¬ع¬م¬ت� أ¬ن�ق¬ال¬ر¬ض¬ ع¬نÊ . ق¬ال¬ : فS¬تS¬ن¬̄حي�ت , ف¬ذ¬ك¬ر�ت ذ¬ل®ك¬ ل¬ه¤ . S : ف¬أ¬ع�ق¬ال¬ r ل®عل̄نب®
ق¬د� أ¬ر�ض¬ع¬ت�ك¤م¬ا ) .

 أمر الزوج أن يتك زوجته لرد ععلمه بأنما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عنأن النب وجه الدللة : 
عدد الرضعات ، فدل ذلك ععلى أن مطعلقS الرضاع يثبت به التحري .

متفق ععليه  : ( إنا الرضاعة من الاعة ) . وعموم قوله 

أن الرم ثلث رضعات .القول الثاني : 
وهو قول داود ، وأب ثور ، وابن النذر .

 ) رواه مسعلم . ل¬ ت¤¬رÊم¤ ال�م¬̄صة¤ و¬ال�م¬̄صت¬ان®(  ع¬ائ®ش¬ة ق¬ال¬ت� ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® لديث 
رÊم ، وهو الثلث ،أن النب وجه الدللة :   صرح فيها أن الصة والصتان ل ترمان ، فيكون ما فوقهما م¤

 .لن ذلك لو ل يكن مرما̀ لبينه النب 
أن الرم خس رضعات .القول الثالث : 

 هذا هو الصحيح ف الذهب ، وروي هذا عن عائشة وابن الزبي وابن مسعود وعطاءقال ابن قدامة : 
وطاووس .

ورجحه الصنعان والشوكان .
ر¤ ر¬ض¬ع¬اتÏ م¬ع�عل¤وم¬اتSÏ ي¤¬رÊم�ن¬ . ث¤¯( ع¬ن� ع¬ائ®ش¬ة¬ أ¬نS̄ه¬ا ق¬ال¬ت�  ا أ¤ن�ز®ل¬ م®ن¬ ال�ق¤ر�آن® ع¬ش� ¬م�سÏ م¬ع�عل¤وم¬اتSÏ ك¬ان¬ ف®يم¬ ن¬ ب® خ� ن¤س®

ا يS¤ق�ر¬أ¤ م®ن¬ ال�ق¤ر�آن®فS¬تS¤و¤فÊ¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له®   ) رواه مسعلمS . و¬ه¤̄ن ف®يم¬
وهذا القول هو الصحيح .
فهي عمومات ، وقد قيدت بالسنة بعدد معي من الرضاعة ، كما ف حديث عائشة أما أدلة القول الول : 

هذا الستدلل بالفهوم ، وهو ل يعمل به إل عندوأما أدلة القول الثاني ( ل تحرم المصة والمصتان ) : 
القائعلي به ، إل إذا ل يكن هناك منطوق يعارضه ، وقد جاء ما يعارضه مثل حديث عائشة الثبت لعلتحري

بمس رضعات .
: مقدار الرضعة
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 الرضعة : الراد با الوجبة التامة الت يأخذها الطفل وإن تعلعلها تنف�س او انفصال من ثدي ال آخر أوجاء
.[ هذا هو ضابط الرضعة ] .الطفل ما يعلهيه ، فالراد : أن يتك الثدي عن ريÏ وطيب نفس 

فاذا جاءت امرأة ووضعت الطفل ععلى حضنها ث التقطم الثدي ث تركه لعلتنفس ث رجع أو أنا نقعلته من ثدي
ال آخر ف الال فهذه كعلها رضعة واحدة ، لن ضابط الرجعة ل يرد لا دليل من الشرع فيجع فيها ال العلغة

وال العرف .
ففي العلغة : الرضعة اسم لعلمرة ، وأما العرف ، فان الناس ل يعدون الكعلة إل الوجبة التامة وان تعلعلها ما

تعلعلها .
وهذا قول الشافعي ونصره ابن القيم ف زاد العاد واختاره الشيخ السعدي .

وقيل : الرضعة أن يعلتقم الطفلS الثدي ث يتكه سواء يتكه اضطرارا̀ او اختيارا̀ ولو لعلتنفس فهذه رضعة فعلو عاد
فرضعة ثانية .

م / فيصير به الطفل وأولده أولداT للمرضعة وصاحب اللبن .
---------------

 الكم التتب ععلى الرضاع .– رحه ال –ذكر الصنف 
أي : إن الرضاع الر�م يصي الطفلS الرتضع ولدا̀ لعلمرضعة ف :

النكاح [ ف تري النكاح ] والنظر [ ف جوازه ] والعلوة [ ف جوازها ] والرمية ف السفر ونوه ، وولد من
ن¤سب¬ لبنها إليه ، دون بقية الحكام ، فل يصي ولد̀ا لا ف وجوب نفقتها ععليه ، وكونا ترثه ويرثها ، والولية

ف النكاح والال ، فهذه ل تتتب ععلى الرضاع .

م / وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب .
-----------------

 قاعدة من قواعد الرضاع :– رحه ال –ذكر الصنف 
فل يتعدىالرتضع وفروعه فقط دون أصول وحواشي الرتضع ، ل  الرضاع ينتشر إأنفالقاعدة في الرضاع : 

التحري إل غي الرتضع ومن هو ف درجته من إخوته وأخواته ، ول إل من فوقه من آبائه وأمهاته ، ومن ف
درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله وخالته .

فأولد الزوج والرضعة إخوة الرتضع وأخواته ، وآباؤها أجداده ،وينتشSر إل أصول وفروع وحواشي الرضعة 
وجداته ، وإخوة الرأة وأخواتا أخواله وخالته ، وإخوة صاحب العلب وأخواته أعمامه وعماته .

مثال :
وصار إخوة الرأة وأخواتا أخواله وخالته ، وإخوة الرجل وأخواتهلا ، فإذا أرضعت الرأة طف̀ل صار ولدا̀ 

أعمامه وعماته .
اع ول أخيه .ضفل ترم الرضعة ععلى أب الرتضع ول أخيه ، ول ترم أم الرتضع ول أخته ععلى أبيه من الر

فإنه ل ي Tبه التحريم .ثبتإذا كان المرضع رجل 
وهذا مذهب جهور الععلماء .
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لقوله تعال ( وأمهاتكم اللت أرضعنكم ) ولفظ الم ل يتنSاول إل النSاث .
. إذا كانت المرضعة ميتة فإنه يثبت التحريم

وهSذا مذهب جهSور الععلماء .
لعموم الدلة ، فهي ل تفرق بي لب من هي ععلى قيد الياة ومن فقدت اليSاة .

. عن حمل Tل يشترط أن يكون اللبن ناشئا
وععليه فعلو كانت بكرا̀ ودر منها لب فإنه يثبت به التحريSم ، وهSذا مذهبS جهور الععلماء .

لقوله تعال ( وأمهاتكم اللت أرضعنكم .. ) .
قال ف الغن ( ولنه لب فتععلق به التحريSم كما لو ثاب بوطء ) .

.وقيل : يشتط أن يكون العلب ناشئا̀ عن حل 
. يثبت التحريم سواء وصل اللبن للرضيع عن المص أو الوجور أو السعوط

ضعنكم .. ) .رلعموم قوله تعال ( وأمهاتكم اللت أ
فعلم تفرق اليSة بي أن يكون الرضاع عن طريق امتصاص الثدي أو غيه .

ولن الععلة ف التحري بالرتضاع هو وصول العلب إل جوف الرضيع فيتغذى به ويسد جوعه وذلك متحقق ف
الوجور والسعوط .

باب الشروط في النكاح
م / وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الخر .

-----------
هي ما كان من وضع العاقدين . الشروط ف النكاح :أي : أن 

والفرق بينها وبين شروط النكاح :
أن شروط النكاح من وضع الشارع ، والشروط ف النكاح من وضع العاقSد .

أن شSSروط النكSSاح يتوقSSف ععليهSSا صSSحة النكSSاح ، وأمSSا الشSSروط ف النكSSاح فل يتوقSSف ععليهSSا صSSحة النكSSاح وإنSSا
يتوقف ععليها لزومه .

 ( وقد تقدم ذلك ) .شروط النكاح  ل يكن إسقاطها ، والشروط ف النكاح يكن إسقاطها .
م / وهي قسمان .

--------------
أي أن الشروط ف النكاح تنقسم إل قسمي .

م / صحيح .
----------

هذا النوع الول من أنواع الشروط، وهو : الشروط الصحيحة، وهو كل شرط ل يستعلزم وقوعه ف مرم .
. وليععلم أنه يب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح

 . ي¬ا أ¬يSه¬ا ا̄لذ®ين¬ آم¬ن¤وا أ¬و�ف¤وا ب®ال�ع¤ق¤ود® قال تعال : 
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ؤ¤ول̀ وقال تعال :  د¬ ك¬ان¬ م¬س� د® إ®̄ن ال�ع¬ه�  . و¬أ¬و�ف¤وا ب®ال�ع¬ه�
ب¬ة¬ ب�ن® ع¬ام®رÏ ق¬ال¬ ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® وهناك حديث خاص ف السألة وهو حديث   إ®̄ن أ¬ح¬̄ق ال̄شر�ط® أ¬ن� ي¤وف¬( ع¤ق�

عل¬عل�ت¤م� ب®ه® ال�ف¤ر¤وج¬  ت¬ح� ) متفق ععليه .ب®ه® م¬ا اس�
] أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ، لن أمره أحوط وبابه أضيق [ ما استحللتم به الفروج  ] أي تؤتوها وافية كامعلة .[ توفوا

فالديث يبي أنه ينبغي لكل من الزوجي الوفاء بالشروط ف النكاح ، فأحق شرط يب الوفاء به وأوله ، هو
ما استحل به الفرج .

 بعض أنواع الشروط الصحيحة :– رحه ال –ث ذكر الصنف 
م / كاشتراط أن ليتزوج عليها .

---------
فSإن نكSث بالشSSرط وتSSزوج ععليهSا كSان مSSن ، أي : كأن تشتط الزوجة أن ل يتزوج ععليها ، فهذا الشSSرط صSحيح
حقها فسخ النكاح ، لنا إنا قبعلت بالزواج منه ععلى هذا الشرط .

.أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط معلغاة ل يعلزم الزوج الوفاء باوذهب بعض الععلماء : إل 
 ، واستدلوا :وآخرين وهو مذهبS الشافعي

وهSSذا الشSSرط : قSSالواا̀ ) ،  أو أحSل حرامSS̀ل حSرم حل̀ل̀االسSSعلمون ععلSى شSSروطهم إل شSرط̀ا قال (أن رسول ال 
. التزوج والتسري وغي ذلك الذي اشتط يرم اللل، وهو

تفق ععليه. ط ) مف كتاب ال فهو باطل،وإن كان مائة شر  شرط ليس ( كلولقوله 
. كتاب ال،لن الشرع ل يقتضيه وقالوا: وهذا ليس ف

 .مقتضاه قالوا: إن هذه الشروطS ليست من مصعلحة العقد ولو
م / أو ل يتسرى .

---------
أي : ومن الشروط الصحيحة أن تشتط أن ل يتسرى ععليها ، أي : أن ل يطأ أم¬ة ، فهذا شرط صحيح .

. والم¬ة الت يطؤها تسمى س¤ري�ة لنا غالبا̀ توطأ سرا̀ ، فتسمى سرية
م / ول يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة أو نحو ذلك .

-------------
هذه أيض̀ا أمثعلة أخرى لعلشروط الصحيحة ، فإذا اشتطت أن ل يرجها من دارها أو بعلدها ، أو اشتطت

زيادة ف مهرها أو زيادة ف نفقتها ، صح الشرط ، ووجب الوفاء به ، لعلحديث السابق ( إن أحق الشروط أن
توفا به .... ) .

. إن شرط أن يقسم لا أقل من ضرتا . فهذا يصح
متفق ععليه . ) لديث سودة ( أنا جععلت يومها لعائشة ععلى أن تبقى زوجة لعلرسول 

نفقة لا .  شرط أن لإن
الصحيح أنه يصح ، لن الرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخعلقه ويكون هو فقي .

م / ومنها شروط فاسدة .
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-------------
هذا القسم الثان من أقسام الشروطS وهو الشروط الفاسدة ، وهو أنواع كما سيأت ، فمنها شروط مبطعلة

 فقال :– رحه ال –لعلنكاح . ومنها ما ذكرها الصنف 
 في المتعة أولT ثم حرمها .م / كنكاح المتعة ، ورخص النبي 

-------------
أي من الشروط الفاسدة الباطعلة نكاح التعة .

 : هي النكاح إل أجل مدد بهر .المتعة
 : معن نكاح التعة أن تزوج الرأة مدة ، مثل أن يقول زوجتك ابنت شهرا̀ أو سنة .قال ابن قدامة

 : يعن تزويج الرأة إل أجل ، فإذا انقضى وقعت الفرقة  .وقال الحافظ ابن حجر
. حكم نكاح التعة

حرام ، وهو مذهب جاهي الععلماء من الصحابة والتابعي ومن بعدهم من أهل الفقه والديث .
قال الطاب : تري التعة كالجاع إل عن بعض الشيعة .

̄دث¬ه¤ أ¬ن̄ه¤ ك¬ان¬ م¬ع¬ ر¬س¤ول® الع̄له® عن   أ¬̄ن أ¬ب¬اه¤ ح¬  ي¬ا أ¬يSه¬ا ال̄ناس¤ إ®نÊ ق¬د� ك¤ن�ت¤ (فS¬ق¬ال¬عام الفتح  الر̄ب®يع¤ ب�ن¤ س¬ب�Sر¬ة¬ ال�¤ه¬ن®
SÊعل�ي¤خ¬ل¬Sف Ùء ن�Sه¤̄ن ش¬ى� ه¤ م® ت¬اع® م®ن¬ النÊس¬اء® و¬إ®̄ن الع̄له¬ ق¬د� ح¬̄رم¬ ذ¬ل®ك¬ إ®ل¬ يS¬و�م® ال�ق®ي¬ام¬ة® ف¬م¬ن� ك¬ان¬ ع®ن�د¬ ت®م� أ¬ذ®ن�ت¤ ل¬ك¤م� ف® ال®س�

̄ا آتS¬ي�ت¤م¤وه¤̄ن ش¬ي�ئ̀ا  نى¬ يوم¬ الفتح® عن م¤تع¬ة® النس¬اء ) .رواه ) . وف رواية ( أن رسول ال س¬ب®يعل¬ه¤ و¬ل¬ ت¬أ�خ¤ذ¤وا م®
مسعلم .

و¬عس¬عل¬م¬ة¬ وع¬ن�  ار¬̄خص¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® (  ق¬ال¬ بن ال¬ك� ̄ نS¬ه¬ى ع¬ن�Sه¬ رواه مسعلم ) .  ع¬ام¬ أ¬و�ط¬اسÏ ف® ال�م¤ت�Sع¬ة® ث¬ل¬ثا̀ ث¤
] [فتح مكة ف رمضان وأوطاس ف شوال ه 8] أي سنة غزوة أوطاس، وأوطاس واد ف الطائف ، غزوة أوطاس ف شوال سنة [ عام أوطاس

ل® ل¤¤وم® ال�¤م¤ر®أ¬̄ن ر¬س¤ول¬ الع̄له® (ع¬ن� ع¬عل®ىÊ ب�ن® أ¬ب® ط¬ال®بÏ و ̄ية®  نS¬ه¬ى ع¬ن� م¤ت�Sع¬ة® النÊس¬اء® يS¬و�م¬ خ¬ي�بS¬ر¬ و¬ع¬ن� أ¬ك� ن�س®  )ال®
 وقد كان هذا النكاح مباح̀ا ف أول السلم ، ث نى عنه النب. 

كما ف حديث الباب [ الربيع بن سبة ] .
 وسبب إذن النب. لعلصحابة بالستمتاع بالنساء هو الاجة والرب 
 قال ( كنا نغزوا مع رسول ال  Sففي حديث ابن مسعودليس معنا نساء ، فقعلنا أل نتصي ؟ فنهانا عن 

ذلك ، ث رخص لنا بعد أن ننكح الرأة بالثوب إل أجل ) متفق ععليه .
 وذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن : ( أن الرسول. ( أذن لم فيها لربم ولوفهم 

وعن أب جرة قال ( سعت ابن عباس ي¤سأل عن متعة النساء فرخص ، فقال مول له : إنا ذلك ف حال
الشديد وف النساء قعلة ؟ فقال : نعم ) 

 فأتانا رسول¤ رسول® ال ÏيشSوف حديث جابر وسعلمة بن الكوع قال ( كنا ف جفقال : إنه قد أذن 
لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ) رواه البخاري .
فقوله ( ف جيش ) تدل ععلى أن الال حال غزو .

 ولديث سبة : ( أن أباه حدثه أنه كان مع رسول اليوم الفتح ، فقال : يا أيها الناس ، إن قد كنت 
آذنت لكم ف الستمتاع من النساء ، وإن ال قد حرم ذلك إل يوم القيامة ) .
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قال الافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الثار : هذه أخبار يقوي بعضها بعضا̀ ، وحاصعلها أن التعة إنا
. Sرخص فيها بسبب العزبة ف حال السفر

وقد وقع اللف بي الععلماء مت كان تري نكاح التعة وهل حرمت ث أبيحت ث حرمت أو حرمت مرة
واحدة ععلى أقوال :

 : أن تريها كان عام خيب .القول الول
وهذا قول الشافعي وغيه .

̄ية®أ¬̄ن ر¬س¤ول¬ الع̄له® (  ع¬عل®ىÊ  لديث  ن�س® ل® ل¤¤وم® ال�¤م¤ر® ال® ي�بS¬ر¬ و¬ع¬ن� أ¬ك�  ) . نS¬ه¬ى ع¬ن� م¤ت�Sع¬ة® النÊس¬اء® يS¬و�م¬ خ¬
 : أنا حرمت عام الفتح .القول الثاني

ورجحه ابن القيم .
لديث سبة الاضي ، فإن فيه التصريح أن التحري كان عام الفتح .

والرواية الصحيحة عن سبة أنا عام الفتح .
رواه أبو داود  نى عنها ف حجة الوداع ) . جاء ف رواية لديث سبة : ( أن رسول ال 

لكن هذه الرواية شاذة ، كما قال البيهقي ، ولذلك قال الافظ ابن حجر : الرواية عنه بأنا ف الفتح أصح
.وأشهر 

والراجح أنا حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم .
: الحكمة من تحريم نكاح المتعة

لن القصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت والولد ، وهذا ل يكن مع النكاح الؤجل ف
.القيقة ، كأنه استئجار لعلزنا 

م / والتحليل .
------------------

أي : ومن الشروط الفاسدة الت تبطل النكاح : نكاح التحعليل .
 : أن يعمد الرجل إل الرأة الطعلقة ثلثا̀ فيتزوجها ليحعلها لزوجها الول .ونكاح التحليل هو

وهو حرام ول تل به الرأة لزوجها الول .
رواه أحد والتمذي  العلل والعلل له ) . لديث ابن مسعود قال : ( لعن رسول ال 

 تيسا̀ مستعارا̀ .وساه النب 
فمت نوى الزوج الثان أنه مت حعلعلها طعلقها ، فإنه ل تل للول ، والنكاح باطل .

 هو : فالملعون على لسان الرسول 
 : هو الزوج الثان إذا قصد التحعليل ونواه ، وكان عالا̀ .المحلل

 : هو الزوج الول ، فيعلحقه العلعن إذا كان عالا̀ .والمحلل له
 :من أوجه : وسعت شيخ السلم يقول : نكاح التعة خي من نكاح التحعليل قال ابن القيم

 : أن نكاح التعة كان مشروع̀ا ف أول السلم ، ونكاح التحعليل ل يشرع ف زمن من الزمان .أحدها
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 ، ول يكن ف الصحابة معلل قط . : أن الصحابة تتعوا ععلى عهد النب الثاني
 ل ييء عنه ف لعن الستمت®ع والستمت¬ع با حرف واحد ، وجاء عنه ف لعن العل®عللS : أن رسول ال الثالث

والعل¬ل له .
 : أن الستمت®ع له غرض صحيSح ف الرأة ، ولا غرض أن تقيم معه مدة النكاح ، فغرضه القصودالرابع

بالنكاح مدة ، والعلل ل غرض له سوى أنه مستعار لعلضراب كالتيس، فنكاحه غي مقصود له، ول لعلمرأة، ول
 :  م®سمار نار ف حدود ال ، وهذه التسمية مطابقة لعلمعن  .قال الحسنلعلول ، وإنا هو كما 

 : أن الستمتع ل ي¬�ت¬ل ععلى تعليل ما حرم ال ، فعليس من الخادعي الذين يادعون ال كأناالخامس
يادعون الصبيان ، بل هو ناكح ظاهرا̀ وباطنا̀ ، والعلل ماكر مادع ، متخذ آيات ال هزوا̀ ، ولذلك جاء ف

وعيده ولعنه ما ل ييء ف وعيد الستمتع مثعله ، ول قريب منه .
 : أن الف®ط¬ر السعليمة ، والقعلوبS الت ل يتمكن منها مرض الهل والتقعليد ، تنفر من التحعليل أشدالسادس

نفار ، وت¤عيÊ به أعظم تعيي ، حت إن كثيا̀ من النساء تعي� الرأة به أكثر ما تعيها بالزنا .
ر أنه مسعلم معلتزم لعقد السلم ظاهرا̀ وباطنا̀ ، وهو فالسابع  : أن العلل من جنس النافق ، فإن النافق ي¤ظه®

الباطن غي معلتزمS به له ، وكذلك العلل يظهر أنه زوج ، وأنه يريد النكاح ، وي¤سمÊي الهر ، وي¤شه®د ععلى رضا
الرأة ، وف الباطن بلف ذلك .

م / والشغار .
-------------

أي : ومن الشروط الفاسدة الت تبطل النكاح : نكاح الشغار .
 : بالتشديد والكسر من شغر الكعلب برجعله إذا رفعها ، بال أو ل يبل ، أو من شغر الكان من أهعله،الشغار

أو من شغرت القرية من أميها . 
Tوسمي نكاح الشغار : أن يزوج الرجل ابنته ععلى أن يزوجه الخر ابنته وليس بينهما صداق ، واصطلحا

Tلن التزوجي يرفعان الهر بينهما ، أو أنما يعليان النكاح من الهر .شغارا : 
. نكاح الشغار حرام ويبطل النكاح

 و¬الشÊغ¬ار¤ أ¬ن� يS¤ز¬وÊج¬ ال̄رج¤ل¤ اب�Sن¬ت¬ه¤ ع¬عل¬ى أ¬ن� يS¤ز¬وÊج¬ه¤ اب�Sن¬ت¬ه¤، نS¬ه¬ى ع¬ن® الشÊغ¬ار® أ¬̄ن ر¬س¤ول¬ الع̄له® ( ع¬ن� ن¬اف®عÏ ع¬ن® اب�ن® ع¤م¬ر¬ 
Ùه¤م¬ا ص¬د¬اق¬Sن �Sي¬Sمتفق ععليه .  )و¬ل¬ي�س¬ ب

¯ عن  ل¬م®(  ق¬ال¬ اب�ن® ع¤م¬ر¬ أ¬̄ن ال̄نب® غ¬ار¬ ف® ال®س�  ) رواه مسعلمS . ل¬ ش®
 :  أجع الععلماء ععلى أن نكاح الشغار ل يوز .قال ابن عبد البر

: اختعلف الععلماء إذا وقع نكاح الشغار ععلى أقوال
 : أن النكاح باطل ، سواء وقع قبل الدخول أم بعده .القول الول

وهذا مذهب جهور الععلماء .
لديث الباب ، وفيما معناه من الثار الت تدل ععلى النهي عن نكاح الشغار ، وأن النهي عن الشيء حكم

بفساده وبطلنه.
 أنه إذا وقع ععلى صورة الشغار ، فهو صحيح ، ويب فيه مهر الثل .القول الثاني :
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والراجح الول .وهذا مذهب أب حنيفة ، 
العلة من التحريم: 

 : هي جعل كل واحد من العقدين شرطا̀ ف الخر.فقيل : واختعلف ف ععلة النهي: قال ابن القيم رحمه ال
 : الععلة التشريك ف الب¤ضع ، وجعل بضع كل واحدة مهرا̀ للخرى ، وهي ل تنتفع به ، فعلم يرجع إليهاوقيل

الهر ، بل عاد الهر إل الول ، وهو معلكه لبضع زوجته بتمعليكه لبضع موليته ، وهذا ظعلم لكل واحدة من
 .“الرأتي ، وإخلء لنكاحهما عن مهر تنتفع به ، وهذا هو الوافق لعلغة العرب 

. ومن الكم : أن الغالب أن الول ل يتار الكفء لوليته ، لنه يريد شخصا̀ يزوجه ويبادله
: اختعلف الععلماء لو سى الهر : ف هذه السألة قولن لعلععلماء

 : أنه يصح .القول الول
لتفسي نافع : ( وليس بينهما صداق ) فإذا جعل صداقا̀ فعليس بشغار .

 : أنه ل يصح ولو سي مهرا̀ . القول الثاني
وهذا القول هو الصحيح .

لا جاء أن العباس بن عبد ال بن العباس : ( أنكح عبد الرحن بن الكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحن ابنته ،
وكانا جعل صداق̀ا ، فكتب معاوية إل مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال ف كتابه : هذا الشغار الذي نى

رواه أبو داود وهو حديث حسن  ) . عنه رسول ال 
فهذا معاوية قضى بالتفريق بي الزوجي الذين تزوجا بالشغار وكانا جعل صداقا̀ .

وأجعوا ععلى أن غي البنات من الخوات ، وبنات الخ ، والعمات ، وبنات العمام ،قال النووي  : 
.والماء ، كالبنات ف هذا 

قال بعض الععلماء : إذا توفرت ف هذا النكاح ثلثة شSS: ه يصح ول مظور وهيSروط فإن
ومن ذهب إل هذا القول الشيخ ابن عثيمي رحه ال .، وأن يكون الزوج كفوا̀ ، ومهر الثل ، رضا الزوجي 

لو اشترطت المرأة طلق ضرتها فإن هـذا شرط باطل. 
 أن تسSSأل الSSرأة طلق أختهSSا لتكفىء مSSا ف صSSحفتها ، فSSإن اللSSديث أب هريSSرة . قSSال : ( نSSى رسSSول ال 

متفق ععليه .عز وجل رازقها ) 

وف رواية : ( ل تسأل الرأة طلق أختها لتكفئ ما ف إنائها ) .
رواه أحد .وف رواية ( ل تشتط الرأة طلق أختها ) 

 أي أختها ف الدين ، وف التعبي باسم الخت تشنيع لفععلها وتأكيد لعلنهي عنه ،أختها ] ] أي الرأة الجنبية . [ [ ول تسأل المرأة
 ] هذا تثيل لمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إل نفسها إذا سألت الطلق .لتكفئ ما في إنائهاوتريض لا ععلى تركه . [ 

. يرم ععلى الرأة [ سواء الزوجة الخرى أو أي امرأة ] أن تطعلب من الزوج أن يطعلق زوجته
لن هذا عدوان ععلى حقها .

إذا وقع هذا الشرط فالشرط باطل ول يصح ، ورجح هذا القول ف الغن وهو اختيار ابن تيمية وابن
القيم .

 شرطت الزوجة الديدة أن يقسم لا أكثر من ضرتا . إن
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فهذا شرط ل يصح .
لنه متضمن لعلجSور ، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغي بغي إذنه.

. إن شرط ل مهر لها
. Sقال بعض الععلماء : يصح النكاح دون الشرط ، واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد

̄ل ل¬ك¤م� م¬ا و¬ر¬اء¬ ذ¬ل®ك¤م� أ¬ن� تS¬ب�تS¬غ¤وا ب®أ¬م�و¬ال®ك¤م� لقوله تعال :   .   و¬أ¤ح®
فشرط ال لعلحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطا̀ ف الل ، فإن الل ل يتم إل به .

 .ولنه إذا تزوجها بل مهر ، صار ذلك بعن البة ، ومععلومS أن البة خاصة بالرسول 
باب العيوب في النكاح

العيوب : لغة جع عيب وهو النقص .
نقصÙ عقعلي أو بدن ف أحد الزوجي ينع من تصيل مقاصد النكاح أو التمتع بالياة الزوجية.واصطلحا̀ : 

. ذهب جهور الععلماء إل ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد الزوجي
وذهب النفية إل أن الزوج ل حق له ف الفسخ إذا وجد زوجته معيبة ، استغنا̀ء با جعل له الشSSرع مSSن الطلق
، وستا̀ ععلى الرأة ، وتنب̀ا لعلتشSهي بSا ، وأمSا الزوجSة فيقولSون : إن كSSانت عيSSوبا̀ منفSSرة فل فسSSخ لSا ، وإن كSان

العيب ينع الوطء فعلها الفسخ .
. اختعلف الععلماء ف العيوب الت يفسخ با النكاح

بعض الععلمSSاء خصصSها بعيSSوب معينSSة كعيSSوب الفSSرج والSSذام والSSبص والنSون ، قSSالوا : لن هSSذا هSو الSروي عSSن
الصحابة فل نتعداه لغيه .

ومنهم من عمم بكل عيب يصدق أنه عيب .
 ينSSع اسSSتمتاع الزوجي أو ينفSSر عSSن كمSSاله أو عيSSبهSSو كSSل : والظهــر فــي هــذه المســألة مــا ذكــره ابــن القيــم

من الرحة والودة فإن هذا يثبت اليار ، وهذا قول شيخ السSSلميشى تعدية أو ل يصل معه مقصودS النكاح 
ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي .

وععلى هذا : فالعمى عيب ، وكذلك الرس ، وكذلك قطع أحد العضاء .
م .  :الصل ف هذا البابSل يرد شيء مرفوع إل النب  ( ما ورد عن عمر ، وابنه ، وابن عباس وغيه. ( 

والقياس ععلى العيوب ف البيع .
ئمة الربعة ععلى ثبوت التفريق بالعيب بي الزوجي .لوقد اتفق ال

: والعيوب ثلثة أقسام
قسم مشتك بي الزوجي .

وقسم متص بالزوجة .
وقسم متص بالزوج .

م / إذا وجد أحد الزوجين بالخر عيباT لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله
فسخ النكاح .

---------------
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أي : إذا وجد أحد الزوجي بالخر عيب̀ا كالنون والذام والبص فعله فسح النكاح .
النون : وهو من العيوب الشتكة بي الزوجي ، فإن كان ف أحد الزوجي جنون ثبت اليار للخر ، لن

النفس ل تسكن إل م¬ن� هذه حاله .
 بضم اليم ، وهو ععلة يمر منها العضو ث يسود ث يتقطع ويتناثر ، ويتصور ذلك ف كل عضو ،والجذام :

. Sلكنه ف الوجه أغعلب
 بفتح الباء والراء وهو بياض العلد .والبرص :

كSSل عيSSب ينفSSر منSSه الSSزوج الخSSر ل يصSSل بSSه مقصSSود النكSSاح مSSن  :والقاعـــدة فــي ذلــك مــا ذكــره ابــن القيــم
الرحة والودة يوجب اليار ، وهو أول من البيع ، ومن تدبر مقاصد الشرع ف مصادره وموارده وعSSدله وحكمتSSSه

 SرعSSه من قواعد الشSوما اشتمل ععليه من الصال ل يف ععليه رجحان هذا القول وقرب.
 هSاير لSSه أو مغSب مثعلSSه عيSان بSو كSن الزوجي ولSSالعيب مSرض بSن ل يSأنف، يثبت اليار لSان ل يSلن النس

من عيب نفسه .
ك ، لن،  إذا رضي أحدها بعيب الخرSSد ذلSSه بعSSار لSالعيب فل خيSSه بSSع ععلمSSى مSSل الرضSSه دليSأو وجد من

الق له وقد أسقطه .
: ل يتم الفسخ إل عند حاكم وذلك لسببي

.لقطSع النزاع الول : 
ولن بعض العيوب متعلف فيها وحكم الاكم يرفع اللف .الثان : 

م / وإذا وجدتpه عن�يناT : أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ .
-------------

أي : وإذا وجدت الرأة الزوج عنينا̀ [ وهو العاجز عن الماع لرضÏ أصابه أو لضعف خعلقته® أو لكب® سنه® ]
فإنه يؤجل سنة .

. فالعني يؤجل سنة منذ رفعته لعلحاكم ل منذ دخوله ععليها
الربعة ، فإن تعذر الماع قد يكون لعارض حرارة فيزولالحكمة من تأجيله سنة Sلتمر ععليه الفصول : 

ف الشتاء ، أو لبودة فيزول ف الصيف ، أو يبوسة فيزول ف الربيع أو رطوبة فيزول ف الريف ، فإذا
عل�قة . مضت الفصول فعلم يزل ععلم¬ أنه خ®

وقد جاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وابن مسعود وسرة بن جندب ومعاوية بن أب معاوية وغيهم من
الصحابة .

 وهذا الروي عنفيثبت لعلمرأة اليار إذا بان أن الزوج عقيما̀ ، ، وهو عدم الولدة الصحيح أن العقم عيب
، وذلك لن تصيل الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح .عمر بن الطاب ورجحه ابن القيم 

وأما إذا كانت الزوجة عقيمة :
 إنه ليس بعيب . فقيل :

 لن الزوج بإمكانه أن يتزوج أخرى ويبقيها معه لودته إياها ، بل نقل القرطب ف تفسيه الجاع ععلى أن
العقيم الت ل تعلد ل ت¤رد ، وهو ظاهر اختيار الشيخ ممد بن إبراهيم .
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: الفرق بي الفسخ والطلق من وجهي
: Tأن الفسخ ل يتسب من الطلق . أول 
: Tأن عدة الفسخ تكون استباء بيضة وعدة الطلق ثلث حيض .ثانيا 

م / وإذا وقع الفسخp قبل الدخول فل مهر .
---------------

أي : إذا وجد الزوج ف زوجته عيب̀ا من العيوب الت ينفسخ با النكاح ( كالذام أو البص أو غيها ) ، فإن
كان قبل الدخول با فل مهر لا .

مثال : إذا اتضح له قبل الدخول أن با برصا̀ أو جذام̀ا ث طعلقها وحصل الفراق ، فهنا ل مهر لا .
لن الف¤رقة جاءت من ق®بعلها ، لنا هي التسببة ف فسخ النكاح .

: فإن كان العيب ف الزوج ، وهي فسخت من أجل عيب الزوج
 : ل مهر لا .القول الول

لن الفرقة جاءت من قبعلها ، فهي الت طعلبت الفسخ .
 : لا نصف الهر ، كالطعلقة قبل الدخول .القول الثاني

وهذا هو الصحيح ، لن الزوج هو السبب ، وهذا هو مقتضى العدل .
م / وبعده يستقر .

--------------
أي : ذا ععلم بالعيب بعد الدخول با ، فإن الهر يستقر لعلزوجة وتعلكه ، سواء كان العيب فيها أو فيه .

 ( .... ولا الهر با استحعلعلتS من فرجها ) .لقوله 
 يقول :– رحه ال –لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب ف الزوجة ؟ الصنف 

ويرجعp على من غر�ه .
---------------

أي : ويرجع الزوج ععلى من غر�ه إن كان هناك غرورا̀ .
مثال : لو قال أحد لعلزوج ، إن هذه الزوجة سعليمة من العيوب ، فتبي با عيبا̀ . فإنه يرجع ععلى من غره .

سواء كان الذي غر�ه أباها أو أخاها ، أو الذي خطبها له ومدحها .
لقول عمر ( .. وهو ععلى من غر�ه منها ) لكن بشرط أن يكون الول عالا̀ بالعيب ، فإن كان جاه̀ل فل غرم

ععليه .
 : أنه ل يرجع ععلى أحد ( الهر يروح ععليه ) .القول الثاني

وهذا قول أب حنيفة والشافعيS ف الديد ، واختاره الشوكان .
قالوا : لن الهر ثبت ععليه بسيسه إياها .

. فإن كان الغرور من الرأة ، بعن أن الرأة فيها عيبا̀ فسكتت كتمت ؟ فإنه يرجع ععليها
. إذا ل يكن هناك غرور ، فإنه ل يرجع ععلى أحد

63



م / وإن عتقت وزوجها رقيق : خيرت بين المقـام معه وفراقـه لحديث عائشة الطـويل في قصـة بريرة
( خيuرت بريرة على زوجها حين عتقت ) متفق عليه .

-------------
أي : وإن عتقت الم¬ة وكان زوجها عبدا̀ ، فإن لا اليار بي البقاء معه وبي فراقه .

 حديث عائشة :– رحه ال –والدليل ععلى ذلك : ما ذكره الصنف 
Ê ( ع¬ن� ع¬ائ®ش¬ة¬ ق¬ال¬ت�  ت¬®ط¤وا و¬ل¬ء¬ه¬ا ف¬ذ¬ك¬ر�ت¤S ذ¬ل®ك¬ ل®عل̄نب® عل¤ه¬ا أ¬ن� ي¬ب®يع¤وه¬ا و¬ي¬ش� ̄ياتÏ أ¬ر¬اد¬ أ¬ه� ك¬ان¬ ف® ب¬ر®ير¬ة¬ ث¬ل¬ث¤ ق¬ض®

يS̄ر¬ه¬ا ر¬س¤ول¤ الع̄له®  ا ف¬إ®̄ن ال�و¬ل¬ء¬ ل®م¬ن� أ¬ع�ت¬ق¬ » . ق¬ال¬ت� و¬ع¬تS¬ق¬ت� ف¬خ¬ ت¬®يه¬ا و¬أ¬ع�ت®ق®يه¬ ت¬ار¬ت� نS¬ف�س¬ه¬ا فS¬ق¬ال¬ « اش� وكان ف¬اخ�
Ê زوجها عبدا̀  د®ى ل¬ن¬ا . ف¬ذ¬ك¬ر�ت¤S ذ¬ل®ك¬ ل®عل̄نب® ق¬ةÙ. ق¬ال¬ت� و¬ك¬ان¬ ال̄ناس¤ يS¬ت¬ص¬̄دق¤ون¬ ع¬عل¬ي�Sه¬ا و¬تS¤ه�  فS¬ق¬ال¬ « ه¤و¬ ع¬عل¬ي�Sه¬ا ص¬د¬

) رواه مسعلمS .و¬ه¤و¬ ل¬ك¤م� ه¬د®ي̄ةÙ ف¬ك¤عل¤وه¤ 
قال ابن قدامة : ولن ععليها ضرر̀ا ف كونا حرة تت العبد فكان لا اليار ، وهذا ما ل خلف فيه .

. قال الععلماء : ول يتاج الفراق إل طلق ، لن المر راجع إليها ، والطلق بيد الرجال
الديث دليل ععلى اعتبار الرية ف الكفاءة بي الزوجي ، فععلى هذا فل يكون العبد كفوا̀ لعلحرة ، لن

 خي� بريرة حي عتقت تت عبد ، وما خيها إل لفوات الكفاءة بينها وبي زوجها .النب 
ولن العبد منقوص بالرق منوع من التصرف بسبب اشتغاله بدمه سيده .

والكفاءة ف الرية ليست شرط̀ا لصحة النكاح ، وإنا هي شرط لعلزومه ، فيتوقف ذلك ععلى رضا الرأة
والولياء .

لو عتقت تت حر ، فهل لا اليار ؟ اختعلف الععلماء ف ذلك والصحيح أنه ل خيار لا وهذا مذهب
جهور الععلماء ، لنا كافأت زوجها ف الكمال فعلم يثبت لا اليار .

باب الصداق
تعريفه : هو ما تعطاه الرأة من الال ، أو ما يقوم مقامه عوضا̀ عن عقد النكاح ععليها .

: الحكمة من الصداق
أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهيته .

أن فيه إعزاز لعلمرأة وتشريف لا .
أن فيه الدليل ععلى الرغبة ف الزوجة .

تكي الرأة من تهيز نفسها با أحبت من لباس ونفقة وزينة .
) علة كما قال تعال �عل¬̀ةولعلصداق عدة أساء : فيسمى ن®  ) .و¬آت¤وا النÊس¬اء¬ ص¬د¤ق¬ات®®̄ن ن®

ت¤م� ل¬¤̄ن ف¬ر®يض¬̀ة ويسمى فريضة كما قال تعال ( ) .و¬ق¬د� فS¬ر¬ض�
) .ف¬آت¤وه¤̄ن أ¤ج¤ور¬ه¤̄ن ف¬ر®يض¬̀ة ويسمى أجرا̀ كما قال تعال (
ت¬ط®ع� م®ن�ك¤م� ط¬و�ل̀ أ¬ن� يS¬ن�ك®ح¬ ال�م¤ح�ص¬ن¬ات® ال�م¤ؤ�م®ن¬ات®ويسمى طو�̀ل كما قال تعال (  ) .و¬م¬ن� ل¬� ي¬س�

. وهو واجب ، ونقل ابن عبد الب إجاع أهل الععلم ععلى وجوبه
�عل¬̀ةلقوله تعال (   ) .و¬آت¤وا النÊس¬اء¬ ص¬د¤ق¬ات®®̄ن ن®
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 ) .أ¬ن� تS¬ب�تS¬غ¤وا ب®أ¬م�و¬ال®ك¤م�ولن ال تعال قي�د الل بقوله ( 
 ل يعذر الفقي الذي ل يد خات̀ا من حديد حت ألزمه أن يععلمها من القرآن .ولن النب 

 .ولن شرط إسقاطه يعل العقد شبيه̀ا بالبة ، والزواج بالبة من خصائص النب 
هg(  قhالhت n كhمn كhانh صhدhاقp رhسpولg اللkه gعhائgشhةh زhوnجh النkبgىu عن م / وينبغي تخفيفه ،  gاجhوnزhل pهpاق hدhص hانhك

nتhالhق . hل pتnلpقـ hالhق sشkا النhى مgر nدhتhأ nتhالhش§ا . قhنhو Tةkيgوقpأ hةhر nشhع nىhتnنgم{ ثhهnرgد gةhائgمpسnمhخ hكnلgتhة{ . فkيgوقpأ pفnصgن
 gهkالل gولpسhر pاقhدhا صhذhهhفـgه gاجhوnزhرواه مسلم . ل. ( 

---------------
أي : يستحب تفيف الصداق ( ينبغي هنا الراد به الستحباب ) .

 وعدموتيسيه  ،  ليستدل به ععلى استحباب تفيف الهر– حديث عائشة – رحه ال –ذكر الصنف
التيسي من الصال العظيمة لعلزوجي والتمع بكامعله .لا ف ، الغالة فيه 

Ê عن  ر¬ة¬ أ¤وق®̄ي̀ة و¬ن¬شãا .(  ق¬ال¬ت�  ك¬م� ك¬ان¬ ص¬د¬اق¤ ر¬س¤ول® الع̄له® ع¬ائ®ش¬ة¬ ز¬و�ج¬ ال̄نب® ه® ث®ن�ت¬� ع¬ش� اق¤ه¤ ل¬ز�و¬اج® ك¬ان¬ ص¬د¬
ر®ى م¬ا ال̄نش ق¬ال¬ قS¤عل�ت¤ ل¬ . ق¬ال¬ت� ا ص¬د¬اق¤ ر¬س¤ول® الع̄له®  ق¬ال¬ت� أ¬ت¬د� ائ¬ة® د®ر�ه¬مÏ فS¬ه¬ذ¬ ن®ص�ف¤ أ¤وق®̄يةÏ . ف¬ت®عل�ك¬ خ¬�س¤م®

ه®  ) .رواه مسعلمS .ل¬ز�و¬اج®
 درها̀ .40: الوقية أوقgيkة 

 T[ فهذا ) ريا̀ل .1725 ) جرام ( 1150 درهم ( 500 ] يعن ذلك الصداق فتلك خمسمائة] الن¬ش� نصف أوقية . [  [ ونشا
 ، لن صفية من جعلة] قال القرطب : هذا القول من عائشة إنا هو إخبار عن غالب أزواج النب  لزواجه صداق رسول ال 

أزواجه ، وأصدقها نفسها ، وزينب بنت جحش ل ي¤ذكر لا صداق ، وأم حبيبة بنت أب سفيان أصدقها النجاشي أربعة آلف درهم ،
فقد خرج هؤلء من عموم قول عائشة ، هذا باعتبار الكثر .

ومن الدلة ععلى استحباب تفيف الهر :
 ( خي الصداق أيسره ) رواه أبو داود .عن عقبة . قال : قال رسول ال 

: وتيسي الصداق فيه مصال عظيمة منها
: Tالعمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه .أول 
: Tتيسي سبل الزواج .ثانيا 
: Tأن تفيفه من أسباب البة ودوام الودة .ثالثا 
: Tأن تفيف الصداق يسهل ععلى الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة ، ول يصل توافق بينهما .رابعا 

اقـhهhا( و م /  hدhا صhهhق nتـgع hلhعhجhو hةkيgفhص hقhتnعhأ . ( 
----------------

اأن النب (  – حديث أنس – رحه ال –ذكر الصنف  اقS¬ه¬  ) ليستدل به ععلى أ¬ع�ت¬ق¬ ص¬ف®̄ية¬ و¬ج¬ع¬ل¬ ع®ت�Sق¬ه¬ا ص¬د¬
وهذه السألة اختعلف الععلماء فيها ععلى قولي : ،جواز أن يعتق الرجل أم¬ت¬ه ويععله صداقها

 : أنه يوز .القول الول
قال ابن القيم :  وهذا ظاهر مذهب أحد وكثي من أهل الديث  .

لعلحديث الذي ذكره الصنف رحه ال .
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 : ل يوز .القول الثاني
قال ابن القيم : وهو قول الئمة الثلثة ومن وافقهم .

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة :
 . : أن هذا خاص بالنب قالوا

 : بأن دعوى الختصاص تفتقر إل دليل .ويجاب عنه
وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب ، كعلها ضعيفة .

والراجح القول الول .
 صح– وإن قل –م / وقال لرجل ( التمس خاتماT من حديد ) متفق عليه ، فكل ما صح ثمناT وأجرة 

. Tصداقا
-----------------

 ، ونص الديث : رحه ال حديث سهل بن سعد ف قصة الرأة الواهبة نفسها لعلنب –ذكر الصنف 
ل® ب�ن® س¬ع�دÏ ال̄ساع®د®ىÊ ق¬ال¬  ى  فS¬ق¬ال¬ت� ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له®ج¬اء¬ت® ام�ر¬أ¬ةÙ إ®ل¬ ر¬س¤ول® الع̄له® ( ع¬ن� س¬ه� ئ�ت¤ أ¬ه¬ب¤ ل¬ك¬ نS¬ف�س® ج®

̄ ط¬أ�ط¬أ¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® . فS¬ن¬ظ¬ر¬ إ®ل¬ي�Sه¬ا ر¬س¤ول¤ الع̄له®   ر¬أ�س¬ه¤ فS¬عل¬̄ما ر¬أ¬ت® ال�م¬ر�أ¬ة¤ أ¬ن̄ه¤ ل¬� يS¬ق�ض® ف¬ص¬̄عد¬S ال̄نظ¬ر¬ ف®يه¬ا و¬ص¬̄وب¬ه¤ ث¤
ن®يه¬ا . فS¬ق¬ال « اب®ه® فS¬ق¬ال¬ ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له® إ®ن� ل¬� ي¬ك¤ن� ل¬ك¬ ب®¬ا ح¬اج¬ةÙ فS¬ز¬وÊج� ف®يه¬ا ش¬ي�ئا̀ ج¬عل¬س¬ت�S فS¬ق¬ام¬ ر¬ج¤لÙ م®ن� أ¬ص�ح¬
عل®ك¬ ف¬ان�ظ¤ر� ه¬ل� ت¬®د¤ ش¬ي�ئا̀ » . ءÏ » . فS¬ق¬ال¬ ل¬ و¬الع̄له® ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له® . فS¬ق¬ال¬ « اذ�ه¬ب� إ®ل¬ أ¬ه� فS¬ه¬ل� ع®ن�د¬ك¬ م®ن� ش¬ى�

̄ ر¬ج¬ع¬ فS¬ق¬ال¬ ل¬ و¬الع̄له® م¬ا و¬ج¬د�ت¤ ش¬ي�ئا̀ . فS¬ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له®  ا̀ م®ن� ح¬د®يدÏ » . ف¬ذ¬ه¬ب¬ ث¤¯ف¬ذ¬ه¬ب¬ ث¤  « ان�ظ¤ر� و¬ل¬و� خ¬ات®
لÙ م¬ا ل¬ه¤ ر®د¬اءÙ - فS¬عل¬ه¬ا ا إ®ز¬ار®ى - ق¬ال¬ س¬ه� ا̀ م®ن� ح¬د®يدÏ . و¬ل¬ك®ن� ه¬ذ¬ ر¬ج¬ع¬ . فS¬ق¬ال¬ ل¬ و¬الع̄له® ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له® و¬ل¬ خ¬ات®

ن�ه¤ن®ص�ف¤ه¤ . فS¬ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له®  ءÙ و¬إ®ن� ل¬ب®س¬ت�ه¤ ل¬� ي¬ك¤ن� ع¬عل¬ي�ك¬ م® ن�ه¤ ش¬ى� ت¬ه¤ ل¬� ي¬ك¤ن� ع¬عل¬ي�Sه¬ا م® ن¬ع¤ ب®إ®ز¬ار®ك¬ إ®ن� ل¬ب®س�  « م¬ا ت¬ص�
ءÙ » . ف¬ج¬عل¬س¬ ال̄رج¤ل¤ ح¬̄ت إ®ذ¬ا ط¬ال¬ م¬�عل®س¤ه¤ ق¬ام¬ فS¬ر¬آه¤ ر¬س¤ول¤ الع̄له®   م¬اذ¬ا( م¤و¬لÊيا̀ ف¬أ¬م¬ر¬ ب®ه® ف¬د¤ع®ى¬ فS¬عل¬̄ما ج¬اء¬ ق¬ال ش¬ى�

ر® قS¬عل�ب®ك¬ » . ق¬ال¬ نS¬ع¬م�) م¬ع¬ك¬ م®ن¬ ال�ق¤ر�آن®  ا . فS¬ق¬ال¬ « تS¬ق�ر¬ؤ¤ه¤̄ن ع¬ن� ظ¬ه� ا - ع¬̄دد¬ه¬ ا و¬س¤ور¬ة¤ ك¬ذ¬ . ق¬ال¬ م¬ع®ى س¤ور¬ة¤ ك¬ذ¬
ت¤ك¬ه¬ا ب®¬ا م¬ع¬ك¬ م®ن¬ ال�ق¤ر�آن®  ) .. ق¬ال¬ « اذ�ه¬ب� فS¬ق¬د� م¬ع̄لك�

ه¬ا م®ن¬ ال�ق¤ر�آن®:ق¬ال¬ وف رواية ( ا فS¬ع¬علÊم� ت¤ك¬ه¬  ) . ان�ط¬عل®ق�S فS¬ق¬د� ز¬̄وج�
[ فصع�د ] أي كأنا تقول : أتزوجك من غي صداق .جئت أهب لك نفسيقال الافظ :ل أقف ععلى اسها . [  ][ جاءته امرأة 

وهو بتشديد العي ، والراد أنه نظر أعلها وأسفعلها ، وف رواية ( فقامت طوي̀ل ) وف رواية : (فعلم يبها شيئا̀)النظر فيها وصhوkبه ] 
قال الافظ :ل أقف ععلى اسه .[ فقال رجل ]  أي خفض رأسه وصمت ول ينطق [ طأطأ رأسه ]

]فزوجنيها  [ إن لم يكن لك بها حاجة] لو : هنا لعلتقعليل ، أي انظر ولو كان الوجود خاتا̀ من حديد .انظر ولو خاتماT من حديد[
[ قال سهل ماله ] والزار  هو ما يغطي النصف السفل من البدن .[ لكن هذا إزاري فلها نصفهجاء ف رواية : ( أنكحنيها ) .

الباء لعلمقابعلة ،[ بما معك من القرآن ]  الرداء ما وضع ععلى الكتف ( فهذه المعلة معتضة من سهل وليست من كلم الرجل ) .رداء ]
ه¬ا م®ن¬ويؤيد هذا ما جاء ف الرواية الخرى ( ويكون زو�جه ععلى ان يكون القرآن مهرها ،  ا فS¬ع¬علÊم� ت¤ك¬ه¬ ان�ط¬عل®ق� فS¬ق¬د� ز¬̄وج�

 ) .ال�ق¤ر�آن®
 رد ععلى من قال إن أقعلهذكر الصنف هذا الديث ليستدل به ععلى أن الهر يصح ولو كان قعلي̀ل ، ففيه

عشرة دراهم .
وقد اختعلف الععلماء ف أقل الصداق ، مع اتفاقهم ععلى أنه ل حد لكثره ، كما نقل الجاع القرطب :
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 : أقعله عشرة دراهم .القول الول
وهذا مذهب أب حنيفة .

رواه : ( ل يزوج النساء إل الولياء ، ول مهر أقل من عشرة دراهم ) . لديث جابر قال : قال رسول ال 
الدار قطن وهو حديث ضعيف .

 : أقعله ربع دينار .القول الثاني
وهذا مذهب مالك .

قياس̀ا ععلى نصاب القطع ف السرقة ، وهذا قياس ف مقابل النص .
 : يصح الصداق بكل ما يسمى شيئا̀ ولو حبة شعي .القول الثالث 

وهذا مذهب ابن حزم .
 لعلرجل : ( التمس شيئا̀ ) .لقوله 

: كل ما صح العقد ععليه بيع̀ا ، أو إجارة ، فإنه يصح أن يكون صداقا̀ ، سواء كان عينا̀ أوالقول الثالث 
منفعة .

 : أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعا̀ .فالعين مثل
 : استخدامها إياه ، أو تستوف منه بغي الدمة أن يبن لا بيتا̀ .والمنفعة مثل

وهذا القول هو الصحيح .
 دليل ععلى جواز أن يكون تععليم القرآن مهرا̀ ، وقد اختعلف الععلماء ف هذه السألةمن فوائد الديث : أنه

ععلى أقوال :
 : أنه ل يوز .القول الول

وهذا مذهب النفية والالكية .
لقوله تعال (  أ¬ن� تS¬ب�تS¬غ¤وا ب®أ¬م�و¬ال®ك¤م� . .. ) .

ت¬ط®ع� م®ن�ك¤م� ط¬و�ل̀ أ¬ن� يS¬ن�ك®ح¬ ال�م¤ح�ص¬ن¬ات . ... ) . وقال تعال ( و¬م¬ن� ل¬� ي¬س�
. Sفالفروج ل تستباح إل بالموال

رواه سعيد بن زوج امرأة ععلى سورة من القرآن ، ث قال : ( ل تكون لحد بعدك مهرا̀ ).وروي أن رسول ال 
منصور ول يصح 

 : إن تععلم القرآن ل يقع إل قربة ، فل يوز أن يكون صداقا̀ كالصلة .وقالوا
 : يوز .القول الثاني

وهذا مذهب الشافعي ، واختاره ابن القيم .
ه¬ا م®ن¬ ال�ق¤ر�آن®:ق¬ال¬ لعلحديث السابق (  ت¤ك¬ه¬ا فS¬ع¬علÊم�  ) . ان�ط¬عل®ق� فS¬ق¬د� ز¬̄وج�

 أنه ل يصح جعل تععليم القرآن صداقا̀ إذا كان الال متيسرا̀ ععلى الزوج ، فإن ل يتيسر– وال أععلم –والراجح 
 ما جعل تععليم القرآنالال صح جععله صداق̀ا ، وهذا هو الذي يدل ععليه حديث الباب ، فإن الرسول 

صداق̀ا لذا الرجل إل حينما تعذر ععليه الال ول يد شيئا̀ .
. يسن تسمية الصداق ف العقد ، وليست تسميته شرطا̀ ، وهذا مذهب المهور
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ت¤م¤ النÊس¬اء¬ م¬ا ل¬� ت¬¬سوه¤نS̄ أ¬و� تS¬ف�ر®ض¤وا ل¬¤̄ن ف¬ر®يض¬̀ة لقوله تعال :   .  ل¬ ج¤ن¬اح¬ ع¬عل¬ي�ك¤م� إ®ن� ط¬ع̄لق�
 أن ال تعال رفع الرج عن الطلق ف النكاح الذي ل يسم فيه الهر ، والطلق ل يكون إلوجه الدللة :

ف نكاح قد ت بعقد صحيح .
 :ولديث ابن مسعود: ( أنه قضى ف رجل تزوج امرأة فمات عنها ول يدخل با ول يفرض لا صداقا̀ ، قال 

 قضى فلا الصداق كام̀ل ، وععليها العدة ، ولا الياث ، فقام معقل بن يسار فقال : سعت رسول ال 
ب®ر�وع بنت واشق بثل ذلك ) .

 لبوع أن العقد صح مع عدم تسميته الهر ، فعلو ل يكن نكاحا̀ صحيحا̀ لا قضى النب وجه الدللة :
بالصداق .

. ويكون لا مهر الثل
لكن الفضل تسميته وتعجيعله :

 ( التمس ولو خاتا̀ من حديد ) .لقول النب 
 أعطها شيئ̀ا ، قعلت ( أي ععلي ) ما عندي شيء ، قال : فأين– لا أراد أن يتزوج فاطمة –  لععلي ولقوله 

درعك الطمية ، قعلتS : هي عندي ، قال : فأعطها إياها .
ولنه أقطع لعلنزاع واللف .

م / فgإن تزوجها ولم يسم لها صداقاT : فلها مهر المثل .
------------

أي : إن تزوجها ودخل با ول يسم لا صداق̀ا فعلها مهر مثعلها ، والراد بثعلها : ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهر̀ا
¤ف¬̄وضة ) .

لمثال هذه الرأة من قريباتا . ( وهذه الت تسمى ال
م / فإن طلقها قبل الدخول : فلها المتعة على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، لقوله تعالى ( ل

جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ... ) .
--------------

أي : وإن طعلقها قبل أن يدخعلها ول يفرض لا مهر فيجب لا التعة .
والتعة : بضم اليم هي ما يعطيه الزوج لن طعلقها لب خاطرها النكسر بأل الفراق .

. والكمة من التعة : تعويض̀ا لا عما فاتا من الهر ، وجبا̀ لصيبتها ، وإحسانا̀ إليها
ت¤م¤ النÊس¬اء¬ وهي قوله تعال (– رحه ال –والدليل ععلى ذلك الية الت ذكرها الصنف  ل¬ ج¤ن¬اح¬ ع¬عل¬ي�ك¤م� إ®ن� ط¬ع̄لق�

ع® ق¬د¬ر¤ه¤ و¬ع¬عل¬ى ال�م¤ق�ت®® ق¬د¬ر¤ه¤ م¬ت¬اعا̀ ب®ال�م¬ع�ر¤وف® ح¬ق�ا̀ ع¬عل¬ى م¬ا ل¬� ت¬¬سوه¤̄ن أ¬و� تS¬ف�ر®ض¤وا ل¬¤̄ن ف¬ر®يض¬̀ة و¬م¬تÊSع¤وه¤نS̄ ع¬عل¬ى ال�م¤وس®
ن®ي¬ س® ت¤م� ) وقوله تعال (ال�م¤ح� ت¤م� ل¬¤̄ن ف¬ر®يض¬̀ة ف¬ن®ص�ف¤ م¬ا فS¬ر¬ض� ت¤م¤وه¤̄ن م®ن� قS¬ب�ل® أ¬ن� ت¬¬سوه¤̄ن و¬ق¬د� فS¬ر¬ض�  ) .و¬إ®ن� ط¬ع̄لق�

فالراجح من أقوال أهل الععلم : أن التعة إنا تب ععلى الطعلقة إذا ل يدخل با ول يفرض لا .
وجه الدللة من الية : ( .. ومتعوهنS .. ) فأمر بالتعة ل بغيها ، والمر لعلوجوب ، والصل براءة ذمته من

غيها، وال عز وجل قسم الطعلقات إل قسمي: فأوجب التعة لن ل يسمÊ لا إذا طعلقت قبل الدخول،
ونصف السمى لن سي¬ لا ، وذلك يدل ععلى اختصاص كل قسمÏ بكمه .
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وقد ذهب بعض الععلماء إل أن التعة واجبة لكل مطعلقة ، سواء طعلقت قبل الدخول أم بعده ، وسواء فرض لا
صداق أم ل يفرض .

وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال وجاعة من أهل الععلم .
) ولفظ الطعلقات عام، وأكد ذلك بقوله (حقا̀).و¬ل®عل�م¤ط¬ع̄لق¬ات®S م¬ت¬اعÙ ب®ال�م¬ع�ر¤وف® ح¬ق�ا̀ ع¬عل¬ى ال�م¤̄تق®ي¬لقوله تعال (

وذهب بعض الععلماء إل أن التعة مستحبة لكل مطعلقة .
 ) ( .... حقا̀ ععلى السني ) قالوا : ولو كانت واجبة لا خ¤ص باح¬ق�ا̀ ع¬عل¬ى ال�م¤̄تق®ي¬لقوله تعال ( ..... 

السنون والتقون ، بل كانت حقا̀ ععلى كل أحد .
 ما تقدم أن التعة واجبة لن طعلقت قبل الدخول ول يفرض لا مهر ، وأما غيها من– وال أععلم –والراجح 

الطعلقات فالتعة ف حقها مستحبة .
) ع®والتعة تكون ععلى قدر حال الزوج لقوله تعال ).ق¬د¬ر¤ه) الفقي (ق¬د¬ر¤ه¤ و¬ع¬عل¬ى ال�م¤ق�ت®®) الغن (ع¬عل¬ى ال�م¤وس®

م / ويتقرر الصداق كاملT بالموت أو الدخول .
-------------

أي : ويتأكد ويتقرر الهر كام̀ل لعلزوجة إذا مات زوجها ( سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ) .
ع¤ودÏ لديث خ¤ل� ب®¬ا ح¬̄ت م¬ات¬ ,{  اب�ن® م¬س� ا̀قا , و¬ل¬� ي¬د�  أ¬ن̄ه¤ س¤ئ®ل¬ ع¬ن� ر¬ج¤لÏ تS¬ز¬̄وج¬ ا®م�ر¬أ¬̀ة , و¬ل¬� يS¬ف�ر®ض� ل¬¬ا ص¬د¬

S¤ق¬ام¬ م¬ع�ق®ل¬Sف ، ا ا¬ل�ع®̄دة¤ , و¬ل¬¬ا ا¬ل�م®ي¬اث¤ ع¤ودÏ : ل¬¬ا م®ث�ل¤ ص¬د¬اق® ن®س¬ائ®ه¬ا , ل¬ و¬ك�س¬ , و¬ل¬ ش¬ط¬ط¬ , و¬ع¬عل¬ي�Sه¬ فS¬ق¬ال¬ ا®ب�ن¤ م¬س�
¬ش�ج¬ع®ي فS¬ق¬ال¬ : ق¬ض¬ى ر¬س¤ول¤ ا¬لع̄له®  ن¬انÏ ال� ̄نا - م®ث�ل¬ م¬ا ق¬ض¬ي�ت¬ , فS¬ف¬ر®ح¬ ب®¬اب�ن¤ س® قÏ - ا®م�ر¬أ¬ةÏ م®  ف® ب®ر�و¬ع¬ ب®ن�ت® و¬اش®

 Ïع¤ود ¬ر�بS¬ع¬ة¤ }ا®ب�ن¤ م¬س� .  ر¬و¬اه¤ أ¬ح�¬د¤ , و¬ال�
فهذا الديث دليل ععلى أن الرأة تستحق كامل الهر بوت زوجها، فإن كان الهر مسمى فتستحقه كام̀ل، وإن

ل يسمى فإنه يفرض لا مثل صداق نسائها .
 فيه جب لاطرها با حصل من العقد دون الدخول بسبب الوت ، وهو مصيبة– وال أععلم –ولعل هذا 

بالنسبة لا ، لا كانت ترجو من الي وراء هذا الزواج .
 : وهذا الديث اشتمل ععلى حكمي آخرين أيضا̀ ها

 وهذا ممع ععليه ، لعموم الدلة ، مثل قوله–أنه يب ععليها عدة الوفاة بالجاع _ أربعة أشهر وعشرة أيام 
ر̀اتعال (  ه¤رÏ و¬ع¬ش� ه®̄ن أ¬ر�بS¬ع¬ة¬ أ¬ش�  ) فهي عامة ف الدخول  و¬ا̄لذ®ين¬ يS¤تS¬و¬فS̄و�ن¬ م®ن�ك¤م� و¬ي¬ذ¬ر¤ون¬ أ¬ز�و¬اجا̀ يS¬تS¬ر¬̄بص�ن¬ ب®أ¬ن�Sف¤س®

با وغي الدخول با .
وأيض̀ا لا الياث من زوجها الذي عقد ععليها ث مات ، لنا زوجة ، والرث يب بجرد العقد .

م / والدخول .
----------------

أي : ويتقرر الهر كام̀ل لعلزوجة بالدخول بالزوجة .
 ( .... ولا الهر با استحعلعلتS من فرجها ) .لقوله 
: واختعلف الععلماء لو خل با ول يسها ث طعلقها ، هل يتقرر لا الهر كام̀ل أم ل ؟ ععلى قولي

 أن لا الهر كام̀ل .القول الول :
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وهذا مذهب جهور الععلماء ، ونقل ابن حزم ذلك عن العلفاء الراشدين ، وعن عدد من الصحابة ، وذكر ابن
 إجاع الصحابة ععلى ذلك .– ف الغن –قدامة 

والدليل ععلى ذلك : ما ورد عن زرارة بن أوف قال ( قضى العلفاء الراشدون الهديون : أن من أغعلق بابا̀ ، أو
أرخى ستا̀ فقد وجب الهر ، ووجبت العدة ) أخرجه البيهقي .

وعن عمر قال ( إذا أ¤جيف الباب ، وأرخيت الستور ، فقد وجب الهر ) أخرجه الدارقطن .

وعن ععلي قال ( من أصفق بابا̀ ، وأرخى ستا̀ فقد وجب الصداق والعدة ) أخرجه البيهقي .
) ووجه الستدلل : أن الفضاء أن يعلو با وإن لق¬د� أ¬ف�ض¬ى بS¬ع�ض¤ك¤م� إ®ل¬ بS¬ع�ضÏ كما استدلوا بقوله تعال ( و

يامعها .
ولن الرأة سعلمت البدل ، حيث رفعت الوانع ، وذلك وسعها فيتأكد حقها ف البدل .

ولن وجوب إتام الهر ل يتوقف ععلى الستيفاء ، بل ععلى التسعليم .
 أنه ل يستقر الهر بالعلوة فحسبS ، بل لبد من الوطء .القول الثاني :

وهذا قول مالك والشافعي ف الديد وداود وشريح .
ت¤م�قالوا : لن ال قال ( ت¤م� ل¬¤̄ن ف¬ر®يض¬̀ة ف¬ن®ص�ف¤ م¬ا فS¬ر¬ض� ت¤م¤وه¤نS̄ م®ن� قS¬ب�ل® أ¬ن� ت¬¬سوه¤̄ن و¬ق¬د� فS¬ر¬ض�  ... )و¬إ®ن� ط¬ع̄لق�

والطعلقة الت خل با من غي وطء مطعلقة قبل السيس ، لن السيس هو الماع .
م / ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلقه .

------------
أي : وتستحق الزوجة نصف الهر إذا فارقها زوجها قبل الدخول ، إذا كان الطلق من ق®ب¬عل®ه .

ت¤م� إ®̄ل أ¬ن� يS¬ع�ف¤ون¬ أ¬و�لقوله تعال ( ت¤م� ل¬¤̄ن ف¬ر®يض¬̀ة ف¬ن®ص�ف¤ م¬ا فS¬ر¬ض� ت¤م¤وه¤نS̄ م®ن� قS¬ب�ل® أ¬ن� ت¬¬سوه¤̄ن و¬ق¬د� فS¬ر¬ض� و¬إ®ن� ط¬ع̄لق�
ة¤ النÊك¬اح®  ) فدلت الية ععلى أن لعلزوجة الطعلقة نصف الصداق العي إذا طعلقت قبليS¬ع�ف¤و¬ ا̄لذ®ي ب®ي¬د®ه® ع¤ق�د¬

الماع ، ومععلوم أن الطلق فرقة من جهة الزوج .
مثال : عقد ععلى امرأة وأمهرها عشرة آلف ، وقبل الدخول طعلقها ، فعلها خسة آلف ر .

. قوله ( من جهة الزوج ) فعلو كانت الفرقة من ق®بل الزوجة فل مهر لا كما سيأت
ويسقط بفرقة من قgبلها .

---------------
أي : ويسقط الهر ول يصبح لا شيئا̀ إذا كانت الفرقة من ق®ب¬عل®ها .

مثال : كرجل عقد ععلى امرأة وأمهSرها عشرة آلف ر ، وبعد فتة طعلبت الطلق ، فطعلقها ، فل مهر لا ،
لن الفرقة جاءت من جهتها .

م / أو فسخهg لعيبها .
---------------

أي : ويسقط الهر ول يكون لا شيئ̀ا إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها .
مثال : إنسان عقد ععلى امرأة وقبل الدخول تبي أن فيها عيب̀ا ، ففسخ العقدS ، فعليس لا مهر ، لن الفرقة

جاءت من ق®بعلها .
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: ضوابط ف سقوط الهر أو تنصفه أو استقراره
 : يسقط الهر ف كل فرقة من ق®بل الزوجة قبل الدخول .الضابط الول
 : يتنصف الهر ف كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول .الضابط الثاني
 : يستقر الهر كام̀ل بواحد من أمرين : الوت ، وف الفرقة بعد الدخول سواء كان منها أو منهالضابط الثالث

.
hاع}م / وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى ( وhتhم gاتhقkلhطpمnلgلhو

hينgقkتpمnى الhلhع Tق�اhح gوفpرnعhمnالgب. ( 
-----------

أي : وينبغي لعلزوج الذي طعلق زوجته أن يتع زوجته بشيء جبا̀ لاطرها .
وقد تقدم أحكام التعة ولن تب من الطعلقات .

باب عشرة النساء
الع®شرة بكسر العي هي الجتماع ، والراد هنا : عشرة الرجال الزواج ، النساء : أي الزوجات ، والعن : ما

يكون بي الزوجي من اللفة والجتماع والعامعلة .
ر¤وه¤̄ن ب®ال�م¬ع�ر¤وف® ومدار هذا الباب ععلى قوله تعال (  ) .و¬ع¬اش®

م / يلزمp كلk واحد{ من الزوجين معاشرةp الخر بالمعروف ، من الصحبةg الجميلة ، وكف الذى .
--------------------

أي : يب ععلى كل واحد من الزوجي معاشرة الخر با يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام بقه وكف
الذى .

ر¤وه¤̄ن ب®ال�م¬ع�ر¤وف® لقوله تعال ( ) أي : صاحبوهن وعامعلوهن بالعروف ، فأدوا ما لن ، واصبوا ععلى أذاهنSو¬ع¬اش®
وتقصيهن .
 ) فبينت الية أن القوق بي الزوجيو¬ل®علرÊج¬ال® ع¬عل¬ي�ه®̄ن د¬ر¬ج¬ةÙ و¬ل¬¤̄ن م®ث�ل¤ ا̄لذ®ي ع¬عل¬ي�ه®̄ن ب®ال�م¬ع�ر¤وف®قال تعال (

متبادلة ، فكما أن ععلى الرأة حقا̀ لزوجها ، فإن لا أيضا̀ ععليه حقا̀ ، إل أن حق الرجل ععليها أعظم وأععلى ،
لن ععليه الرعاية والكفاية والماية .

. ينبغي أن ينوي كل واحد من الزوجي بالعاشرة بالعروف استجابة أمر ال
. gم /  وأل يماطله بحقه

---------------
Ïأي : ويب ععلى كل واحد من الزوجي أن يؤدي حق الخر ويقوم به مع قدرته ععلى أدائه بل ماطعلة ول ك¤ره

لدائه ، بل يؤديه ببشر وطلقة .
كأن تقول الرأة : أريد كسوة فيقول إن شاء ال ، ث ياطل وتضي اليام ول يأت لا بشيء .

 ( مطل الغن ظعلم ) . لن الطل مع القدرة ععليه حرام ، ولذلك قال النب 
م / ويلزمها طاعته في الستمتاع .

71



--------------
أي : ويب ععليها طاعته للستمتاع با ، والستمتاع معناه : الوطء ، لن القصود من النكاح الستمتاع .

Ê لديث ر¬̀ة ف®ر¬اش¬ ز¬و�ج®( ق¬ال¬  أ¬ب® ه¤ر¬ي�Sر¬ة¬ ع¬ن® ال̄نب® ب®ح¬Sإ®ذ¬ا ب¬ات¬ت® ال�م¬ر�أ¬ة¤ ه¬اج® ا ال�م¬ل¬ئ®ك¬ة¤ ح¬̄ت ت¤ص� ا ل¬ع¬ن¬ت�Sه¬ وف) ه¬
متفق ععليه . رواية : (حت ترجع)

ا فS¬ت¬أ�ب¬ ع¬عل¬ي�ه® إ®ل̄ ك¬ان¬ ا̄لذ®ى( ق¬ال¬ ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® وعنه  ه¬ ع¤و ام�ر¬أ¬ت¬ه¤ إ®ل¬ ف®ر¬اش® ى ب®ي¬د®ه® م¬ا م®ن� ر¬ج¤لÏ ي¬د�  و¬ا̄لذ®ى نS¬ف�س®
طا̀ ع¬عل¬ي�Sه¬ا ح¬̄ت يS¬ر�ض¬ى ع¬ن�Sه¬ا  ) رواه مسعلم .ف® ال̄سم¬اء® س¬اخ®

العلعن الطرد والبعاد من رحة ال ، واختعلف ف الراد باللئكة ، [ لعنتها الملئكة ] الراد بالفراش كناية عن الماع .[ إلى فراشه ] 
ومعن هذه الرواية مقيدة با إذا غضب زوجها ععليها ، أما إذا ل) وسيأت ، وهذه الرواية مطعلقة لكن جSاء ف رواية ( فبات غضبان ععليها 

 والرواية الثانية ( حت ترجع ) ، والفرق بي الروايتي : ذكر الافظ ابن [ حتى تصبح ]يغضب او تنازل عن حقه فعلن يكون هناك لعن .
حجر أن رواية ( حت ترجع ) أكثر فائدة ، لن رواية ( حت تصبح ) مقيدة بالعليل [ إذا امتنعت بالعليل ] لكن رواية حت ترجع تشمل

حت لو دعاها بالنهار ، وتملS رواية ( حت تصبح ) ممولة ععلى الغالب ، يعن غالبا̀ أن الرجل يدعو زوجته لي̀ل .
يرم ععلى الرأة أن تتنع إذا دعاها زوجها إل الفراش ، ووجه التحري : لعن اللئكة .الديث يدل ععلى أنه 

 : ( ثلثة ل تقبل لم صلة ، ول يصعد لم إل السماء حسنة : ... والرأةوما يدل ععلى ذلك قوله 
رواه ابن خزية الساخط ععليها زوجها حت يرضى ) . 

: وإنا صار هذا التهيب والتهديد لعلمرأة اذا ل تعلب أمر زوجها
لن امتناعها يؤدي إل الضرار بالزوج ، لنه قد يؤدي به إل المر الرم ، وما يسببه المتناع من التوتر

. Sالنفسي والغضب
: يستثنى من ذلك

إذا كان يضر با أو يشغعلها عن فرض .
يضرs بها :

 : لو فرض أنا حامل ، والستمتاع يشق ععليها مشقة عظيمة ، فإنه ف هذه الالة ل يوز له أنمثال
يباشرها .

أو يشغلها عن فرض :
 : كأن يطعلب منها الماع وهي ل تصل الفجر وقد بقي ععلى طعلوع الشمس زمنا̀ قعلي̀ل ( كأربع دقايقمثال

مث̀ل ) ، فهنا ل يوز له أن يستمتع با ، لنه يشغعلها عن فرض وهي الصلة .
: عقوبة المرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غير سبب

Tلعنتها اللئكة حت تصبح .أول : 
Tغضب ال حت يرضى الزوج .ثانيا : 

 : ( والذي نفسي بيده ، ما من رجل يدعو امرأته إل فراشه ، فتأب ععليه ، إل كان الذي ففقد قال 
رواه مسعلم السماء ساخطا̀ ععليها حت يرضى عنها ) . 

. ف الديث عظم حق الزوج ععلى زوجته
رواه التمذي  : ( لو كنت آمرا̀ أحدا̀ أن يسجد لحد لمرت الرأة أن تسجد لزوجها ) . وقد قال 
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هذا الكم ف حق الزوج القائم بق زوجته ، وأما إذا نشز ول يقم بقها ، فعلها الق أن تقتص� منه وأل
تعطيه حقه كامل̀ .

 .﴾ فمن اعتدى ععليكم فاعتدوا ععليه بثل ما اعتدى ععليكم ﴿لقوله تعال : 
: اختعلف ما الراد بؤلء اللئكة

 : الفظة .فقيل
 : ملئكة السماء ، لعلرواية الخرى : ( لعنتها اللئكة ف السماء ) وهذا هو الصحيح .وقيل
قال الععلماء : هذا العلعن مقيد با إذا كان الزوج أدى حق الزوجة من نفقة ومسكن وكسوة ، ث دعاها

وامتنعت ، وهذا القيد مأخوذ من عمومات الشريعة ، فأما إذا ظعلمها ومنعها حقها وتعدى ععليها ، فإنه ل
يعلزمها السمع والطاعة لنه ل بد من العاوضة .

. gم / وعدم الخروج والسفر إل بإذنه
---------------

أي : ل يوز لا الروج من بيته ول السفر إل بإذنه .
 ( ل يل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إل بإذنه ) متفق ععليه ،لديث أب هريرة . قال : قال رسول ال 

فإذا كان هذا ف الصوم ، فكيف بن تسافر ؟
. إذا سافرت الرأة بغي إذن زوجها ، سقط حقها من القسم ، وكذلك سقط حقها من النفقة

لن القسمS للنس ، والنفقة لعلتمكي من الستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . [ قاله النووي ] 
. معن قولنا ( إن سافرت بغي إذنه فل قسم ) أي : ل يعلزمه القضاء إذا رجعت
فإن سافرت بإذن زوجها لاجتها ، لعلتجارة مث̀ل ، أو لعلحج ، أو لعلعمرة ، أو لزيارة أقاربا ، ففي هذه

السألة قولن :
م لا ول نفقة .القول الول  : ل قس�

لن النفقة ف مقابل الستمتاع ، وقد تعذر بسبب من جهتها ، فتسقط .
أما القسم فيسقط ، لنا اختارت ذلك بسفرها .

 لا النفقة .القول الثاني :
لنا سافرت بإذنه ، فأشبه إذا سافرت معه ، فهو الذي أسقط حقه ف الستمتاع .

وهذا الراجح .
، فإن سافرت بإذنه لاجته فعلها النفقة والقسم ، مث̀ل ، له أم ف الستشفى ف بعلد آخر ، وسافرت بإذنه

فالاجة له هو ، ففي هذه الال نقول : لا النفقة ، لن ذلك لاجته .
ن والطبخg ونحوها . nجhبز والعhم / والقيام بالخ

-------------
أي : ويب ععليها القيام بدمة الزوج من طبخ وعجن وغي ذلك ما تعارف ععليه الناس ، لن ذلك من

العاشرة بالعروف ، فهي كالشتطة ف العقد .
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 من وجوب خدمة الرأة لزوجها ، هو القول الراجح ، لن هذا هو– رحه ال –وما مشى ععليه الصنف 
العروف من عهد الصحابة حت عهدنا هذا . ( وقد ذهب بعض الععلماء إل أنه ل يب ععلى الرأة خدمة

زوجها من طبخ وغسل وتنظيف ونوه ) .
وعليه : نفقتpها وكgسوتpها بالمعروف .

---------------
أي : ويب ععلى الزوج النفقة ععلى زوجته وكسوتا .

لقوله تعال ( لينفق ذو سعة من سعته ) .
 ( ... ولن ععليكم رزقهن وك®سوتS¤ه¤ن� بالعروف ) رواه مسعلم. Sولقوله 

قال النووي : وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتا وذلك ثابت بالجاع .
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : ( قعلت : يا رسول ال ! ما حق زوج® أحد®نا ععليه ؟ قال : تطعمها إذا

أكعل�ت¬ ، وتكسوها إذا اكتسيت ) رواه أبو داود .
 ) .و¬ل¬¤̄ن م®ث�ل¤ ا̄لذ®ي ع¬عل¬ي�ه®̄ن ب®ال�م¬ع�ر¤وف®وهذا كعله مقيد بالسعة والعروف كما قال تعال ( 

 (ولن ععليكم رزقهن وك®سوتS¤ه¤ن� بالعروف ) .وقال 
. ويرم وطؤها حال اليض

وهذا بالجاع .
يض® و¬ل تS¬ق�ر¬ب¤وه¤̄ن ح¬̄ت ي¬ط�ه¤ر�ن¬لقوله تعال ( يض® ق¤ل� ه¤و¬ أ¬ذ̀ى ف¬اع�ت¬ز®ل¤وا النÊس¬اء¬ ف® ال�م¬ح® أ¬لون¬ك¬ ع¬ن® ال�م¬ح® ).و¬ي¬س�

والراد باليض : زمان اليض ومكانه وهو الفرج .
 ( اصنعوا كل شيء إل النكاح ) رواه مسعلم . أي : إل الماع ف الفرج .وعن أنس . قال : قال 

. ويرم وطؤها ف دبرها
ئ�ت¤م�لقوله تعال (  ) والدبر ليس م̀ل لعلحرثS .ن®س¬اؤ¤ك¤م� ح¬ر�ثÙ ل¬ك¤م� ف¬أ�ت¤وا ح¬ر�ث¬ك¤م� أ¬̄ن ش®

ابرا̀ عن  و¬ل¬ فS¬نS¬ز¬ل¬ت� (ن®س¬اؤ¤ك¤م�قال (ج¬ ك¬ان¬ت® ال�يS¬ه¤ود¤ تS¬ق¤ول¤ إ®ذ¬ا أ¬ت¬ى ال̄رج¤ل¤ ام�ر¬أ¬ت¬ه¤ م®ن� د¤ب¤ر®ه¬ا ف® قS¤ب¤عل®ه¬ا ك¬ان¬ ال�و¬ل¬د¤ أ¬ح�
ئ�ت¤م�)  .ح¬ر�ثÙ ل¬ك¤م� ف¬أ�ت¤وا ح¬ر�ث¬ك¤م� أ¬̄ن ش®

 أي أن الوطء ف القبل ، لكن جاءها من[ في قبلها ] أي من جهة دبرها .[ من دبرها ] أي جامعها .[ أتى امرأته ]
 أي إنحرث لكم ] أي زوجاتكم . [ [ نساؤكم ] ] أي جاء الولد الذي ينتج عن الوطء أحو̀ل .[ كان الولد أحولخعلفها .

 أي من أي جهةÏ شئتم ،[ أنى شئتم ]أي واقعوا زوجاتكم ف موضع الرث .[ فأتوا حرثكم ] النساء موضع إنبات الولد .
مقبعلة أو مدبرة أو ععلى جنب أو غي ذلك . وليس العن : من أي مكان شئتم ، حيث يستدل با ععلى وطء الدبر ، فإن

سبب النزول يرد هذا العن .
وقد جاءت الدلة ععلى تري وطء الدبر .

 ( معلعون من أتى امرأة ف دبرها ) رواه أبوداود .عن أب هريرة . قال : قال رسول ال 
 ( ل ينظر ال إل رجل أتى رج̀ل أو امرأة ف دبرها ) رواه التمذي .وعن ابن عباس . قال : قال رسول ال 

[ وهذا الحاديث متعلف فيها لكن بعضها يقوي البعض ] .
 ( من أتى امرأة حائضا̀ أو امرأة ف دبرها أو كاهنا̀ فقد كفر با أنزلوعن أب هريرة . قال : قال رسول ال 

ععلى ممد ) رواه التمذي [ متعلف ف صحته ] .
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قال شيخ السلم ابن تيمية : وطء الرأة ف دبرهSا حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جاهي السعلف والعلف ،
بل هو العلوطية الصغرى .

وقال ابن القيم : أما الدبر : فعلم يبح قط ععلى لسان نب من النبياء ، ومن نسب إل بعض السعلف إباحة
وطء الزوجة ف دبرها فقد غعلط ععليه .

باب القسم بين الزوجات
م بي الزوجات ، وهو إعطاء الرأة م بفتح فسكون ، وهو بعن القسمة وهو العطاء ، والراد به هنا : القس� القس�

حقها ف البيتوتة عندها لعلصحبة والؤانسة . ( وقيل توزيع الزمان بي الزوجات ) .
م والنفقةg والكسوة ، وما يـhقnدgر عليه من العدل . nفي القس gبين زوجاته hأن يعدل gم / وعليه

----------------
أي : ويب ععلى الزوج أن يسوي بي زوجاته ف القسم ، وذلك ف البيت والنفقة والكسوة .

ر¤وه¤̄ن ب®ال�م¬ع�ر¤وف® ) وليس مع اليل معروف . لقوله تعال ( و¬ع¬اش®
 : (من كان له امرأتان ، فمال إل إحداها، جاء الذي ذكره الصنف - قال رسول ال –ولديث أب هريرة 

يوم القيامة وشقه مائل) رواه التمذي .
 أي نصفه مائل ، قيل : بيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة ف التعذيب( شقه مائل )

 : ل نععلم بي أهل الععلمS ف وجوب القسمS ، والتسوية بي الزوجات ف القسم خلفا̀ .قال ابن قدامة
قوله ( وف النفقة والكسوة ) الصحيح من أقوال أهل الععلم : أنه يب أن يعدل بي نسائه حت ف النفقة

 وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية رحه ال .– رحه ال –والكسوة كما ذكر الصنف 
س¬ان®لعموم قوله تعال ( ل® و¬ال�®ح�  ) .إ®̄ن الع̄له¬ ي¬أ�م¤ر¤ ب®ال�ع¬د�

ولديث أب هريرة السابق .
ولن عدم العدل بي الزوجات ف النفقة يوغر الصدور ، ويثي الحقاد ، ما يؤثر ععلى الياة الزوجية ويعكر

صفوها ، ( والعدل ف النفقة أن يعطي كل واحدة ما يكفيها ) .
( وقد ذهب بعض الععلماء إل عدم وجوب العدل ف النفقة بي الزوجات إذا كف�ى كل واحدة وأعطى واحدة

، قالوا :100 كفايتها وزادها 100 وهو كفايتها ، وأعطى الثانية 100منهن زيادة ، مثال : لو أعطى الول 
لنه أدى الواجب للول [ وهو كفايتها ] ول يظعلمها ) . والراجح وجوب العدل كما سبق ف الدلة .

هل يب ععليه أن يسوي بي زوجاته ف الوطء ؟
 : ل نععلم خلفا̀ بي أهل الععلم ف أنه ل تب التسوية بي النساء فقال ابن قدامةل يب ععليه ، 

الماع ، وذلك لن الماع طريقه الشهوة واليل ، ول سبيل إل إحداها دون الخرى  .
¬ النÊس¬اء® و¬ل¬و� ح¬ر¬ص�ت¤م� لقوله تعال ( ت¬ط®يع¤وا أ¬ن� تS¬ع�د®ل¤وا بS¬ي� ) أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : ف البو¬ل¬ن� ت¬س�

ة السعلمان وماهد والسنS البصري والضحاك بن مزاحم . والماع ، وهو قول ع¬ب®يد¬
. Sلكن تستحب التسوية إن أمكن ، لنه أبعلغ ف العدل

 : وإن أمكنت التسوية بينهما ف الماع كان أحسن وأول ، فإنه أبعلغ ف العدل .وقال ابن قدامة
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 إن ترك الماع لعدم الداعي إليه من البة والنتشار فهو معذور ، وإن وجد الداعي إليه ،قال ابن القيم :
ولكنه إل الضرة أقرب فعليس بعذور ، وععليه أن يعدل .

. يقسم لائض ونفساء ومريضة
 : لن القسم للنس ، وذلك حاصل من ل يطأ .قال في المغني

 لا كان ف مرضه جعل يدور ععلى نسائه ويقول : أين أنا غدا̀ ؟ أين أناوقد روت عائشة : ( أن رسول ال 
اه البخاريغدا̀ ؟ ) . رو

ومن الدلة :
 إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهيما رواه البخاري عن ميمونة قالت : ( كان رسول ال 

حائض ).
. م بالعليل لن كان معاشه بالنهار وعماد القس�

 : ل خلف ف هذا ، وذلك أن العليل لعلسكن واليواء ، يأوي فيه النسان إل منزله ويسكنقال في المغني
إل أهعله ، وينام ف فراشه مع زوجته عادة ، والنهار لعلمعاش والروج والتكسب ، إل أن يكون من معاشه

بالعليل كالراس ومن أشبههم ، فإنه يقسم بي نسائه بالنهار ، ويكون العليل ف حقه كالنهار ف حق غيه .
إذا سافرت الرأة بغي إذن زوجها ، سقط حقها من القسم والنفقة ، لن القسم للنس ، والنفقة لعلتمكي

من الستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . [ قاله النووي ] 
رh عhلhى الثـkيuبg : أhقhامh عgنnدhهhا سhبnعاT ثpمkالرجلp  قhالh ( مgنn السsنkةg إذhا تـhزhوkج hعhنn أhنhسg بnنg مhالgك{ م /  nكgبnال

Tلثاhا ثhهhدnنgع hامhقhأ : hبuيkالثـ hجkوhزhا تـhذgإhو . hمhسhمتفق عليه .) ثم قسم  ق 
-------------

 حديث أنس ليستدل به ععلى أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة ، فإنه يعلس عندها– رحه ال –ذكر الصنف 
سبعا̀ إذا كانت بكرا̀ ، ويعلس عندها ثلثا̀ إذا كانت الزوجة الديدة ثيبا̀ .

. وقول أنس ( من السنة ) الراد السنة الواجبة
 : مت تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعا̀ إن كانت بكرا̀ لقال في المغني

يقضيها لعلباقيات ، وإن كانت ثيبا̀ أقام عندها ثلثا̀ ول يقضيها .
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد .

لديث الباب .
مثال : رجل عنده زوجة اسها فاطمة ، ث بعد ذلك تزوج امSرأة أخرى اسها عائشة وكانت بكرا̀ ، فنقول :

يعلس عند عائشة سبع أيام ث يقسم .
: الكمة من ذلك
 أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب .-1
 أن رغبة الرجل ف البكر أكثر من رغبته ف الثيب .-2

مpها خرج بها)م / وقالت عائشة (كان رسولp ال  nخرج سه kنpهhفأيتـ ، gبين نسائه hأقرع Tإذا أراد سفرا 
متفق عليه .
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--------------
 حديث عائشة ليستدل به ععلى أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع– رحه ال –ذكر الصنف 

بينهن ، فمن خرجت لا القرعة سافر با ، لن السفرS ببعضهن من غي قرعة فيه تفضيل وميل ، وهذا ل
يوز .

والقول بالوجوب هو الق ، وأنه يب ععلى الزوج أن يقرع بينهن .
 أما بالنسبة لعلنبفمن قال : بوجوب القسم ععليه فالمر واضح ، ومن قال : إن القسم ليس واجبا̀ ععليه 

قال : إن هذه القرعة من مكارم أخلقه ، ولطف شائعله ، وحسن معامعلته .
إن رضي بروج إحداهن معه بل قرعة فل بأس ، لن الق لن ، إل أن ل يرضى الزوج ، ويريد غي من

اتفقن ععليها ، فيصار إل القرعة ، وكذا لو كان كثي السفار ، وأراد أن يعل لكل واحدة سفرة فإنه
يوز ، لن هذا حق متميز ل خفاء فيه .

إذا سافر بإحدى نسائه ل يعلزمه القضاء لعلحاضرات بعد قدومه ، بل يبدأ قسما̀ جديدا̀ ، لن عائشة ل
 كان يقضي لعلباقيات بعد قدومه .تذكر أن الرسول 

: الديث دليل ععلى العمل بالقرعة ، وقد ذكرت القرعة ف موضعي من القرآن
ح¬ض®ي¬قال تعال (  ) .ف¬س¬اه¬م¬ ف¬ك¬ان¬ م®ن¬ ال�م¤د�

م¤ون¬وقال تعال ( ي�ه®م� إ®ذ� ي¬�ت¬ص® ف¤ل¤ م¬ر�ي¬¬ و¬م¬ا ك¤ن�ت¬ ل¬د¬ ي�ه®م� إ®ذ� يS¤عل�ق¤ون¬ أ¬ق�لم¬ه¤م� أ¬يSه¤م� ي¬ك�  ) .و¬م¬ا ك¤ن�ت¬ ل¬د¬
وجاءت ف أحاديث كثية : منها الديث السابق .

. Sوحديث ( لو يععلمون ما ف الصف الول لكانت قرعة ) رواه مسعلم
 .قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلثة من النبياء : يونس ، وزكريا ، ونبينا ممد 

 ف خسة مواضع وهي ف القرآن ف موضعي .وقال المام أحد : أقرع النب 
والقرعة يعمل با : عند التساوي ف الستحقاق وعدم إمكان المع ، قال ابن القيم : القوق إذا تساوت

ععلى وجه ل يكن التمييز بينها إل بالقرعة صح استعمالا فيها .
م أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك ، وقد وهبت nم / وإذا أسقطت المرأة حقها من القس

 يقسم لعائشة يومها ويوم سودة .سودة يومها لعائشة فكان النبي 
--------------

 الديث– رحه ال –أي : يوز لعلمرأة أن تتنازل عن حقها ف القسم والنفقة أو الكسوة ، وقد ذكر الصنف 
الدال ععلى ذلك :
̄دةÙ( ع¬ن� ع¬ائ®ش¬ة¬ ق¬ال¬ت�  ه¬ا م®ن� س¬و�د¬ة¬ ب®ن�ت® ز¬م�ع¬ة¬ م®ن® ام�ر¬أ¬ةÏ ف®يه¬ا ح® م¬ا ر¬أ¬ي�ت¤ ام�ر¬أ¬̀ة أ¬ح¬̄ب إ®ل¬¯ أ¬ن� أ¬ك¤ون¬ ف® م®س�ل¬خ®

 ل®ع¬ائ®ش¬ة¬ ق¬ال¬ت� ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له® ق¬د� ج¬ع¬عل�ت¤ يS¬و�م®ى م®ن�ك¬ ل®ع¬ائ®ش¬ة¬ .ه¬ا م®ن� ر¬س¤ول® الع̄له® Sق¬ال¬ت� فS¬عل¬̄ما ك¬ب®¬ت� ج¬ع¬عل¬ت�S يS¬و�م¬
® يS¬و�م¬ه¬ا و¬يS¬و�م¬ س¬و�د¬ة¬ف¬ك¬ان¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له®  م¤ ل®ع¬ائ®ش¬ة¬ يS¬و�م¬ي�  ) متفق ععليه . يS¬ق�س®

 فالديث دليل ععلى جواز تنازل الرأة من حقها ف القسم ووهبها نوبتها لضرتا .
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لكن اشتط الععلماء : أن يرضى الزوج بذلك ، لن الصل أن حق الزوج متععلقS بالزوجة الواهبة ، فعليس لا أن
 ذلك ، فكان يقسم لعائشة ، وقد قب®ل¬ النب تسقط حق زوجها إل برضاه ، وسودة وهبت يومها من النب 

لعائشة يومي .
: فععلت سودة ذلك لمور

 ) . جاء عند البخاري ( تبتغي بذلك رضا رسول ال المر الول :
 : عند مسعلمS كما ف الديث السابق ( لا كبت سودة جععلت يومها لعائشة ) .المر الثاني

 ل يفضل بعضنا ععلى بعض ، قالت عائشة ( كان رسول ال  خوفها أن يطعلقها رسول ال المر الثالث :
ث®ه عندنا ، .... ولقد قالت سودة حي أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول ال   : يا رسولف القسم من مك�

 منها ) رواه أبو داود . ال ! يومي لعائشة ، فق¬ب®ل رسول ال 
 : إن أريد أن أبقى معك لجل أنوقد جاء عند ابن سعد ف الطبقات أوضح من هذا ( قالت لعلرسول 

أبعث مع أزواجك يوم القيامة وإن يومي وهبته لعائشة ) .
: تصرفها يدل ععلى أمرين

 لو طعلقها ل تبقى من أمهات الؤمني ول تكن من أزواجه ف الدار ععلى فقهها ، لن الرسول الول :
الخرة .
  وشفقتها ععليه ، لنا تععلم أن وكونا اختارت عائشة بالذات ، هذا يدل ععلى مبتها لعلرسول الثاني :

مها لعائشة ما يسر النب   .عائشة أحب نسائه إليه ، فكان اهداء قس�
. هل يوز لعلواهبة الرجوع ؟ المهور أنه يوز أن ترجع
. يوز لعلمرأة أن تب نوبتها لعلزوج فيتصرف فيها كيف يشاء ، ولعلزوج أن يععلها لن شاء من زوجاته

لكن إن شاء جععلها لعلجميع ، ومعن لعلجميع : بدل ما كان يقسم لربع ، يصي الن يقسم لثلث ، فصار
ن من حقوق هذه العليعلة ، بلف ما لو أعطيت لواحدة . تفد� الميع اس�

وله أن يص به واحدة منهن ، لكن كونه لعلجميع هذا أقرب لعلعدل وأبعد عن اليل .

باب النشوز
تعريفه :

الزوج فيما فرض ال ععليهاالزوجة معصية ، واصطلحا̀ : لغة : مأخوذ من النشز وهو الكان الرتفع من الرض 
من طاعتSه .

م / وإن حاف نشوزh امرأتهg ، وظهرتn منها قرائنp معصيتهg وعظhهhا .
-------------

أي : إذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن ظهر منها قرائنه ، كأن تنعه حقه بأن ل تيبه إل الستمتاع ، أو تيبه
متبمة متكرهة ، فإنه : يعظها . ( والوعظ التذكي با يرغ�ب أو يوف ) .

) . بأن يذكرها با يعلي قعلبها ، ويصعلح عمعلها من ثواب وعقابو¬ال̄لت® ت¬¬اف¤ون¬ ن¤ش¤وز¬ه¤̄ن ف¬ع®ظ¤وه¤̄ن لقوله تعال (
يوفها بال سبحانه وتعال وأليم عقابه ، ويذكرها با أعد ال لعلمرأة العاصية لزوجها من أليم عقابه : ، 
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 .رواه مسعلم ( إذا دعا الرجل زوجتSه إل فراشه فأبت لعنتها اللئكة حت تصبح ) مثل قوله 
 .رواه أبوداود ( لو كنت آمرا̀ أحدا̀ أن يسجد لحد لمرتS الرأة أن تسجد لزوجها ) ومثل : قوله 

فإذا ل ينفع هذا العلج ينتقل إل المر الثان وهو :
م / فإن أصرت هجرها في المضجع .

---------------
هذا العلج الثان من علج نشوز الرأة ، وهو هجرها ف الضجع .

ع®لقوله تعال ( ج¤ر¤وه¤نS̄ ف® ال�م¬ض¬اج®  ) .و¬اه�
قال الشيخ ابن عثيمي رحه ال : وتركها ف الضجع ععلى ثلثة أوجه :

Tأن ل ينام ف حجرتا ، وهذا أشد شيء .أول : 
Tأن ل ينام ععلى الفراش معها ، وهذا أهون من الول .ثانيا : 
Tأن ينام معها ف الفراش ، ولكن يعلقيها ظهره ول يدثها ، وهذا أهونا .ثالثا : 

ويبدأ بالهون فالهون ، لن ما كان القصود به الدافعة فالواجب البداءة بالسهل فالسهل .
. ويهجرها ما شاء حت ترتدع وترجع

م / فإن لم ترتدع ضربها ضرباT غير مبرuح .
---------------

أي : فإن ل ترتدع ول ينفع معها الوعظ والجر ، ضربا .
) .و¬اض�ر®ب¤وه¤̄ن لقوله تعال ( 

 ف هذا الضرب أن يكون غي مبحا̀ أي : غي شديد .– رحه ال –لكن اشتط الصنف 
 ( إن لكم ععليهن أن ل ي¤وط®ئن¬ فS¤ر¤شكم أحدا̀ تكرهونه ، فإن فععلن¬S فاضربوهن ضربا̀ غي مبحS ) رواهلقوله 

مسعلم .
 ، ويتقي الوجه والقاتل . والنتقامل اليذاء والضرروالصلح ، لن القصود التأديب والزجر و
هذه الراتب Sهذه الراتب إذا كان الزوج قائم̀ا بالقوق ، أما إذا ل يقم بقوق الزوجة فل يل له أن يسعلك

 رحه ال - :–، ولذا قال الصنف 
م / ويpمنعp من ذلك إن كان مانعاT لحقuها .

--------------
أي : ينع الزوج ول يوز له أن يستعمل هذه الراتب إذا كان مانع̀ا لقها ، وذلك بأن ينع زوجته حقها من

م ، أو تد منه إساءة خعلق ، أو أن يؤذيها ، سواء كان بالضرب أو بغيه بل سبب . النفقة والقس�
م / وإن خيف الشقاق بينهpما : بعث الحاكم حكماT من أهله وحكماT من أهلها ...... .

---------------
 إذا كان الشقاق بي الزوجي ، وعدم قيام كل واحد با يب ععليه ، فإنه يبعث– رحه ال –ذكر الصنف 

القاضي حكما̀ من أهعلها وحكما̀ من أهعله .
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ا إ®ص�لحا̀ يS¤و¬فÊق® الع̄له¤قال تعال (  ا إ®ن� ي¤ر®يد¬ عل®ه¬ عل®ه® و¬ح¬ك¬ما̀ م®ن� أ¬ه� ق¬اق¬ بS¬ي�ن®ه®م¬ا ف¬اب�Sع¬ث¤وا ح¬ك¬ما̀ م®ن� أ¬ه� ت¤م� ش® ف� و¬إ®ن� خ®
ا إ®̄ن الع̄له¬ ك¬ان¬ ع¬عل®يما̀ خ¬ب®ي̀ا نS¬ه¤م¬ �Sي¬Sب. ( 

فالل يكون عند الاكم ، والاكم حينئذ يقيم حكمي أحدها من أقارب الزوج والخر من أقارب الزوجSة .
لنما أدري بالما وأععلم ببواطن المور ،  :والسر ف اختيار كل واحد من الكمي من أقارب الخر

لن الزوجي يفشيان لقاربما ما ل يفشيان لغيهم .
: اختعلف الععلماء ف الرجعلي البعوثي هل ها حكمان أم وكيلن  لعلزوجي ععلى قولي

أحدها : أنما وكيلن .والثان : أنما حكمان ، وهSذا هSو الصحيSح . 
العجب كل العجSب من يقول : ها وكيلن ل حاكمان ، وال تعال قد ورجح هذا القول بان القيم وقال :

.نصبهما حكمي 
وععلى هذا القول فإنا يعلزمان الزوج بدون إذنما ما يريان فيه الصعلحة من طلق أو خعلع .

لن ال سى ك̀ل منهما حكم̀ا ، والكم هو الاكم ، ومن شأن الاكم أن يعلزم بالكم ، وقد روى ابن أب
شيبة هذا القول عن عثمان ، وععلي ، وابن عباس ، والشعبS ، وسعيد بن جبي ، وهو قول مالك ، واختار
ذلك شيخ السلم ابن تيمية رحه ال وقال : إنه الصح ، لن الوكيل ليس ب¬ك¬م ، ول يتاج فيه إل أمر

الئمة ، ول يشتط أن يكون من الهل .
ا إ®ص�لح̀اوال تعال قال (  ) والوكيلن ل إرادة لما ، وإنا يتصرفان بإذن موكعليها ، ولن الوكيل لإ®ن� ي¤ر®يد¬

يسمى حكم̀ا ف لغة القرآن ول ف لسان العرب .
ة قضيتهما من جيعSوععلى الكمي  الذكورين تقوى ال سبحانه وتعال والنظر فيما يصعلح شأنما ودراس

.الوانب ، وبعد ذلك يقرران ما يريانSه من جع أو تفريق 

باب الخلع
م / وهو فراق زوجته بعوض{ منها أو من غيرgها .

--------------
 تعريف العلع ، وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيها .– رحه ال –ذكر الصنف 

قوله ( بعوض ) يرج ما إذا كان الفراق بغي عوض ، كالفسخ لوجود عيب أو غيه .
قال بعضهم ف تعريفه ( بألفاظ مععلومة ) لن الذهب أن العلع له ألفاظ ، إذا وقع با صار خعلعا̀ وإذا ل يقع

فيقولون :با صار طلقا̀ ، 
o. إذا وقع العلع بعلفظ صريح الطلق أو كنايته ونواه طلق̀ا ، أو بعلفظ العلع ونواه طلقا فهو طلق بائن

كما لو قال : طعلقتك بألف ر ، فهو طلق ، لو قال : القي بأهعلكS بألف ، فهو طلق ، لو قال :
خالعتك ععلى ألف ونواه طلق ، فإنه يكون طلقا̀ .

o. وان وقع بعلفظ العلع ول ينوه طلقا̀ فهو خعلع
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والقول الثان وهو مذهب ابن عباس وهو اختيار ابن تيمية أن العلع فسخ بكل حال من الحوال ، حت لو
يدخعله الال فهووقع بعلفظ الطلق ، ولذا قال ابن عباس : كل ما أجازه الال فهو خعلع ، يعن كل شيء 

خعلع ، فعلو قال : طعلقتك بألف ، فهو خعلع .
واحتجوا : لن ال جعل العلع فداء .

والكمة منه : تعليص الزوجة من الزوج ععلى وجه ل رجعة له ععليها إل برضاها وعقد جديد ، وساه ال
ر زوجها ، كما يفتدي السي نفسه با يبذله . افتداء ، لن الرأة تفتدي نفسها من أس�

تhدhتn بgهg والصل فيه قوله تعالى ( و nا افـ hيمgا فhمgهnيhلhع hاحhنpل جhف gهkالل hودpدpا حhيمgقpي kلhأ nمpت nف gخ nنgإ. (
-------------

ت¤م� أ¬̄ل ي¤ق®يم¬ا ح¤د¤ود¬ الع̄له® ف¬ل ج¤ن¬اح¬ الدليل ععلى إباحة العلع وهي قوله تعال (و– رحه ال –ذكر الصنف  ف� إ®ن� خ®
ا اف�Sت¬د¬ت� ب®ه®  ا ف®يم¬ )ع¬عل¬ي�ه®م¬

ت¤م�(و ف�   ) الطاب ف الية لذوي السعلطان من ولة المر ، أو لقارب الزوجي .إ®ن� خ®
) هي ما يب لكل واحد منهما ععلى الخر . أ¬̄ل ي¤ق®يم¬ا ح¤د¤ود¬ الع̄له® (
ا اف�Sت¬د¬ت� ب®ه® ( ا ف®يم¬ ) أي : دفعته فدا̀ء عن البقاء معه .ف¬ل ج¤ن¬اح¬ ع¬عل¬ي�ه®م¬

ومن السنة ععلى جوازه :
¯ (  اب�ن® ع¬̄باسÏ  حديث  فS¬ق¬ال¬ت� ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له® ث¬اب®ت¤ ب�ن¤ قS¬ي�سÏ م¬ا أ¬ع�ت¤ب¤ ع¬عل¬ي�ه®أ¬̄ن ام�ر¬أ¬ة¬ ث¬اب®ت® ب�ن® قS¬ي�سÏ أ¬ت¬ت® ال̄نب®

ل¬م® . فS¬ق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® Sر¬ه¤ ال�ك¤Sف® خ¤عل¤قÏ و¬ل¬ د®ينÏ ، و¬ل¬ك®نÊ أ¬ك� ر¬ ف® ال®س�  ق¬ال¬ت� نS¬ع¬م� .؟أ¬تS¬ر¤دÊين¬ ع¬عل¬ي�ه® ح¬د®يق¬ت¬ه¤ :  ف�
 ) . « اق�Sب¬ل® ال�¬د®يق¬ة¬ و¬ط¬علÊق�ه¬ا ت¬ط�عل®يق¬̀ةق¬ال¬ ر¬س¤ول¤ الع̄له® 
 بالنة ، قتل ] بن شاس النصاري الزرجي ، مشهور بطيب النصار ، أول مشاهده غزوة أحد ، وقد بشره النب [ ثابت بن قيس

 ] يعن ما ألوم ععليه أي تصرف ، وف رواية ( ما أعيب ) العيب معناه الرداءة والنقص .[ ما أعتب عليه هS .12يوم اليمامة شهيدا̀ سنة 
[ أكره ] أي ل أريد مفارقته لسوء خعلقه ، ول لنقصان دينه ولكن أكرهه بغضا̀ وقد جاء ف رواية ( ل أطيقه ) .[ في خpلق ول دين
 : الخذ بظاهرها ، والعن أنا خشيت من شدة بغضها أن يمعلهاالقول الول ] هذه المعلة فيها قولن لعلععلماء : الكفر في السلم

 : أن الراد بالكفر كفران العشي والتقصي فيما يب له بسبب شدة البغض له ، وهذاالقول الثانيذلك الكفر لجل أن ينفسخ النكاح ، 
 بثعله ويسكت عنها ، إن هذا لشيء بعيد ، قال الطيب :أصح ، وأما الذي قبعله فما أبعده احتما̀ل ، ف صحابي�ة فاضعلة ، تكعلم النب 

العن أخاف ععلى نفسي ف السلم ما يناف حكمه ، من نشوز وفرك وغيه ، ما يقع من الشابة الميعلة البغضة لزوجها إذا كان بالضد
 ] هذا استفهام حقيقي ولذلك قالت : نعم .( الستفهام[ أتردين عليه حديقتهمنها ، فأطعلقت ععلى ما يناف مقتضى السلم الكفر .

 هي البستان من النخيل وف رواية عند البزار ( وكان قد تزوجها ععلى :الذي يطعلب به الواب فيكون ععلى معناه القيقي ) والديقة
  لا نظر بالا ] قيل : هذا أمر إياب ، لن النب [ اقبل الحديقة وطلقهاحديقة نل ) وعند أب داود ( فإن أصدقتها حديقتي ) .

ر إياب ، وقيل : أمر إرشاد وإصلح ، والراجح القول الول . ا تhطnلgيقhةT[ وواقعها أم¬ره أم� hهnقuلhطhأي طعلقة واحدة بائنة فعليس له رجعةو [ 
ععليها إل برضاها وعقد جديد .

. فالديث دليل ععلى مشروعية العلع إذا وجدت أسبابه ودواعيه
وقد أجع الععلماء ععلى مشروعيته إل بكر الزن فانه قال : ل يل لعلرجل أن يأخذ من امرأته ف مقابل فراقها

شيئا̀ .
ف جواز العلع . فل يشتط أن سوء العشرة Ïظاهر الديث أن مرد وقوع الشقاق من الرأة وحدها كاف

منهما مع̀ا . وهذا قول جاهي الععلماء .
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لديث الباب فهو نص صريح ، فأمره بالعلع بجرد أن سع كلم زوجته .
وقيل : لبد أن يقع الشقاق منهما معا̀ .

وهؤلء اخذوا بظاهر الية ( فإن خفتم أل يقيما ....) وهذا القول قال به داود الظاهري .
الديث دليل ععلى أن العلع لبد أن يكون ععلى عوض لقوله (أتردين ععليه حديقته) ولقوله تعال (فيما

افتدت به) .
ذ الزوج لعلفداء فيه إنصاف وعدل ، لنه هو الذي دفع الهر وقام بتكاليف الزواج ، ث قابعلت هذا ث إن أخ�

الزوجة بالحود والنكران . فمن العدل أن ي¤عط¬ى ما أعطى .
وهو قول أب حنيفة والشافعي والنابعلة .

وقيل : يصح بدون عوض ورضي بعدم بذل العوض صح .
اختارها الرقي ف متصره وابن عقيل وهو قول مالك .

قالوا : إن العلع قطع لعلنكاح فصح من غي عوض كالطلق .
ولن القصود من العلع تعليص الزوجة نفسها وقد حصل هذا بدون عوض ، فيصح

ولن العوض حق لعلزوج ، فإذا أسقطه باختياره سقط .
واختاره ابن تيمية .

اختعلف الععلماء هل العلع فسخ أو طلق ؟ ( هل العوض له تأثي أم ل ) ؟
 : أن العلع طلق ( طعلقة بائنة بينونة صغرى ) .القول الول

وهذا قول المهور من الالكية والنفية والشافعية ، واختاره ممد بن إبراهيم والشنقيطي وابن باز .
بhلg الnحhدgيقhةh وhطhلuقnهhا تhطnلgيقhةTلرواية (  nفهذا نص ععلى أن العلع طلق .اقـ . ( 

 : أن العلع فسخ وليس بطلق .القول الثاني
وهو قول الشافعي ف القدي والنابعلة واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمي .

واختاره الصنعان والشوكان والسعدي .
ر®يحÙ ب®إ®ح�س¬انÏ لقوله تعال (  ت¤م� أ¬̄ل.... ) ث ذكر العلع فقال ( ال̄طل¬ق¤ م¬ر̄ت¬ان® ف¬إ®م�س¬اكÙ ب®¬ع�ر¤وفÏ أ¬و� ت¬س� ف� ف¬إ®ن� خ®

ا اف�Sت¬د¬ت� ب®ه®  ف¬إ®ن ط¬ع̄لق¬ه¬ا ف¬ل¬ ت¬®ل ل¬ه¤..... ) ث ذكر الطعلقة الثالثة فقال ( ي¤ق®يم¬ا ح¤د¤ود¬ العل�ه® ف¬ل¬ ج¤ن¬اح¬ ع¬عل¬ي�ه®م¬ا ف®يم¬
فعلو كان العلع طلق̀ا لكانت هذه الطعلقة هي الرابعة . ) .م®ن بS¬ع�د¤ ح¬̄ت¬ ت¬نك®ح¬ ز¬و�جا̀ غ¬ي�Sر¬ه¤ 

قالوا : وهذا هو الذي فهمه ابن عباس ، فقد ورد عنه عند عبد الرزاق ( أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس
عن رجل طعلق زوجته تطعليقتي ث اختعلعت منه ؟ أي¬نك®ح¤ها ؟ قال : نعم ، ذكر ال الطلق ف أول الية وف

آخرها والعلع بي ذلك ) .
 عدتا حيضة ) .ما جاء عند أب داود ( أن امرأة ثابت اختعلعت منه فجعلS النب 

 أن العتداد بيضة دليل ععلى أن العلع فسخ ، لن هذا غي معتب بالطلق ، فعلو كان طلقا̀ لوجه الدللة :
ي¤كتفى بيضة .

قالوا : إنه جاء ف بعض الروايات ذكر الفراق وما شابه ، فقد جاء ف رواية ( فردت ععليه [ يعن حديقته ]
وأمره ففارقها ) وعند أب داود ( قال : خذها ففارق�ها ) . 

82



 أنه فسخ .الراجح
م / فإذا كرهت المرأةp خلpق زوجها أو خhلnقhه ، وخافت أل تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فل بأس أن

تبذل له عوضاT ليفارقها .
-----------

 مت يباح العلع ، فقال :– رحه ال –ذكر الصنف 
ها )  gق زوجpلpخ pال¤عل¤ق بالضم هو الصورة الباطنة ، فإذا كرهت الزوجة أخلقه كأن تكون( فإذا كرهت المرأة

أخلقه سيئة .
 ) والعلقة هي الصورة الظاهرة ، فإذا كرهت الزوجة خعلق¬ه بأن تكون صورته دميمة ، فإنه ف هذه( أو خhلnقhه

الالة يباح لا أن تالع .
ف®ي¬ا ر¬س¤ول¬ الع̄له® ث¬اب®ت¤ ب�ن¤ قS¬ي�سÏ م¬ا أ¬ع�ت¤ب¤ ع¬عل¬ي�ه® ف®لديث ابن عباس السابق ، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت ( 

ل¬م® Sر¬ه¤ ال�ك¤Sخ¤عل¤قÏ و¬ل¬ د®ينÏ ، و¬ل¬ك®نÊ أ¬ك� ر¬ ف® ال®س� ) وجاء ف رواية ( ولكن ل أطيقه ) .ف�
 أي : وإذا خافت( وخافت أل تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فل بأس أن تبذل له عوضاT ليفارقها )

الرأة أل تقوم بالقوق الواجبة ععليها وهي ( حدود ال ) أي : شرائعه الت أوجبها ال ععليها لزوجها ، بسبب
بغضها له فعله فداء نفسها .

قال شيخ السلم ابن تيمية : العلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون الرأة كارهة لعلزوج تريد فراقه ،
فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها ، كما يفتدي السي ، وأما إذا كل منهما مريدا̀ لصاحبه فهذا العلع مرم

ف السلم .
م / ويصح في كل قليل وكثير .
-----------------

ت¤م� أ¬̄ل ي¤ق®يم¬ا ح¤د¤ود¬ الع̄له® ف¬ل ج¤ن¬اح¬ ع¬عل¬ي�ه®م¬ا ف®يم¬اأي : ويصح العلع ف كل قعليل وكثي ، لقوله تعال ( ف� ف¬إ®ن� خ®
) قالوا : إن ( ما ) من صيغ العموم ، لنا اسم موصول تصدق ععلى القعليل والكثي .اف�Sت¬د¬ت� ب®ه® 

واختعلف الععلماء ف أخذ الزيادة ععلى الصداق ععلى أقوال :
 : يوز لعلزوج أخذ الزيادة .القول الول

 ) ألفا̀ ، فععلى هذا القول يوز .20 ) آلف ، فخالعها ععلى ( 10مثال : الصداق ( 
وهذا قول المهور .

واستدلوا بالية ( فل جناح ععليهما فيما افتدت به ) قالوا : إن ( ما ) من صيغ العموم ، لنا اسم موصول
تصدق ععلى القعليل والكثي .

وععلعلوا : قالوا إن عوض العلع كسائر العواض الخرى بالعاملت ، فععلى أي شيء وقع التفاق جاز .
 : أنه ل يوز العلع بأكثر ما أعطاها .القول الثاني

وهذا القول قال به عطاء والزهري ، وععلى هذا القول يرد ما أخذ من غي زيادة .
 أمر ثابتا̀ أن يأخذ حديقته ول يزداد ) .واستدلوا برواية عند ابن ماجه ( أن النب 

 : أن أخذ الزيادة مكروه ويصح العلع .القول الثالث
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وهذا مذهب النابعلة .
واستدلوا بنفس أدلة القول الول ، لكنهم يرون أن أخذ الزيادة ليس من الروءة .

ولذا قال ميمون بن مهران : م¬ن أخذ أكثر ما أعطى ل يسر�ح بإحسان .
 أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتدا̀ء جاز له أخذها ، مع أن هذا ليس من مكارم الخلق ، وأما إذاوالراجح

لمرين :طعلب هو الزيادة فإنه ينع ، 
 أن الزيادة ليس لا حد ، والنفوس مبولة ععلى حب الطمع .المر الول :
 أن إباحة الزيادة قد تغري الزواج بالعضل .المر الثاني :

ممن يصح طلقه .
--------------

أي : أن العلع يصح من يصح طلقه ، وهو كل مكعلف ميز يعقل الطلق ، بأن يععلم أن النكاح يزول به ،
فالعلع مقيس ععلى الطلق ف ذلك .

م / فإن كان لغير خوف أل تقيم حدود ال فقد ورد في الحديث : من سألت زوجها الطلق من غير ما
بأس فحرام عليها الجنة .

---------
أي : أن العلع ل يوز مع استقامة الال .

 وقد اختعلف الععلماء ف حكم العلع إذا كانت الالة مستقيمة ؟ وإذا قيل بالعلع هل يقع أم ل ؟
 : أن العلع مكروه أو مرم ولكنه يقع .القول الول

وهذا قول الكثر .
استدلوا ععلى كراهته أو تريه :

مفهوم قوله تعال ( فان خفتم أل يقيما حدود ال فل جناح ععليهما ) فان نفي الناح وهو الث يدل ععلى أنه
يقع الث إذا كانت الالة مستقيمة .

 ( أيا امرأة سالت زوجها الطلق من غي ما بأس فحرامS ععليها رائحةولديث ثوبان . قال : قال رسول ال 
النة ) رواه التمذي .

أن العلع ف حال الستقامة إضرار بالزوجي وإزالة لصال النكاح من غي حاجة وهدم لبيت الزوجية وتشتيت
السرة .

 : أن العلع ف حال استقامة الال مرم ول يقع .القول الثاني
هذا القول اختاره بعض النابعلة ورجحه الشيخ ابن عثيمي رحه ال .

لقوله تعال ( فإن خفتم .. ) . 
ولديث ثوبان السابق .

وال أععلم .
. ويرم بالنسبة لعلرجل إذا عضعلها ظعلما̀ لتفتدي

ش¬ةÏ م¤بS¬يÊSن¬ةÏلقوله تعال ( و ب¤وا ب®بS¬ع�ض® م¬ا آتS¬ي�ت¤م¤وه¤̄ن إ®̄ل أ¬ن� ي¬أ�ت®ي¬ ب®ف¬اح® ه¬  ) .ل تS¬ع�ض¤عل¤وه¤نS̄ ل®ت¬ذ�
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مثال : رجل عنده زوجة ومل� منها أو رغب عنها ، فقال : لو طعلقتها ذهب مال ، فبدأ يعضعلها ، وأصبح
يقصر ف حقوقها ويسيء ف عشرتا ، حت تفتدي ويأخذ الال ، فهذا حرام .
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